Regulamin
Konkurs fotograficzny - „Mój Przyjaciel Zwierz”
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnoprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6a
e–mail: biuro@spdn.pl
www.spdn.pl
Termin nadsyłania prac: do 3 czerwca 2021 roku
Rozstrzygnięcie Konkursu: 7 czerwca 2021 roku
Cel i tematyka:
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ważną rolę towarzystwa zwierząt w życiu człowieka.
Pragniemy także uwrażliwić naszych wychowanków na sprawy zwierząt oraz kształtować postawę
szacunku i opiekuńczości względem naszych braci mniejszych.
Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do wychowanków Stowarzyszenia bez ograniczeń wiekowych
2. Zdjęcia mogą być wykonane przez Wychowanka, jego rodzica lub opiekuna.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie wymyślić koncepcję jednego zdjęcia ze swoim ulubionym
zwierzątkiem lub osobistym pupilem.
2. Fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego.
3. Do fotografii należy dołączyć kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany przez
rodziców/opiekunów prawnych i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do
regulaminu), dostępny na stronie internetowej www.spdn.pl.
4. Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailem na adres:
biuro@spdn.pl.
Kryteria ocenianych prac:
1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Pomysłowość
Ocena jury:
1. Jury konkursu, wybrane przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów/laureatki, którzy otrzymają
nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników:
1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 7 czerwca 2021 roku w
placówkach Stowarzyszenia
2. W przypadku braku fizycznej możliwości zorganizowania rozstrzygnięcia konkursu z rozdaniem
nagród ze względów epidemicznych, rozstrzygnięcie zostanie przeprowadzone on-line na
fanpage’u Stowarzyszenia „Krok za krokiem”, a odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie.
3. Laureaci i laureatki zostaną poinformowani o wygranej osobiście oraz emailem. Informacja o
wynikach dodatkowo zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora.
4. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w siedzibie Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok
za krokiem” w Zamościu, tel: 846271438, email: biuro@spdn.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem”
w Zamościu jest możliwy pod numerem tel. nr. 846271438 lub adresem email: iodokzk@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane na potrzeby uczestnictwa Pana/Pani w organizowanym przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu konkursie
fotograficznym „Mój Przyjaciel Zwierz” oraz w celu promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie
danych – czyli wyrażonej zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w konkursie.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
odrębnych przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem
wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, na potrzeby jego
organizacji oraz wyłonienia laureatów, a następnie w celach promocyjnych Stowarzyszenia oraz archiwalnych przez
okres zgodny z obowiązującymi przepisami.
8. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania
swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania
usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
przenoszenia swoich danych osobowych. Realizacja wyżej wymienionych praw musi być zgodna z przepisami prawa
(w tym adekwatnie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia) oraz zasadami archiwizacji.
9. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie
będzie obejmowało już wydrukowanych papierowych materiałów reklamowych i promocyjnych. W przypadku
cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, cofnięcie zgody nie będzie obejmowało roszczeń z tytułu
wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już wydrukowanych/opublikowanych.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
11. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
12.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.
Oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym do konkursu fotograficznego „Mój Przyjaciel Zwierz” dotyczą zgody
na nieograniczone czasowo publikowanie fotografii zawierających wizerunek lub/i dane osobowe (to jest: imię i nazwisko,
placówka) oraz na nieograniczone czasowo publikowanie fotografii zawierających wizerunek lub/i dane osobowe (to jest:
imię i nazwisko, placówka) w celu promowania działań Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu, na zasadach
określonych poniżej.
Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych i obejmuje:
1. Rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach dotyczących organizacji
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu
dotyczących wydarzeń Stowarzyszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku na: plakatach reklamowych i promocyjnych,
ulotkach, banerach, kalendarzach, folderach, prezentacjach, w wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach,
czasopismach), na stronach internetowych Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu na portalach społecznościowych
(w tym: Facebook, YouTube), materiałach wewnętrznych Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu,
2. Obróbkę wizerunku, połączenie z innymi elementami graficznymi, umieszczenie w materiałach reklamowych
i promocyjnych Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu w dowolnej formie oraz powielanie materiałów
reklamowych i promocyjnych zawierających wizerunek w dowolnej technice.

