
Regulamin Konkursu Fotograficznego  

„Bieszczady w moim obiektywie”  

 

Art.1 Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki 

przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Bieszczady w moim obiektywie” (zwanego 

dalej Konkursem). Interpretacja zasad Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

2. Organizatorem Konkursu jest Ustrzycki Dom Kultury, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 

Listopada 31, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 0-4011/2/2000. 

3. Konkurs będzie prowadzony na łamach dwutygodnika Gazeta Bieszczadzka w okresie od 

12.05.2022 r. do 31.08.2022 r. 

4. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją), w skład 

której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie 

nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem 

zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywaniem reklamacji. 

5. Konkurs polega na wyłonieniu laureatów na podstawie decyzji komisji konkursowej. 

Podstawą do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród będą przesłane fotografie oraz 

oryginalne kupony konkursowe wycięte z Gazety Bieszczadzkiej. W Konkursie nie będą 

brane pod uwagę kupony skserowane lub zeskanowane z pliku PDF. Każdy uczestnik 

zobowiązany jest przesłać zgłoszenie, tj. oznaczone imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail 

i numerem telefonu uczestnika oraz oryginalnymi kuponami konkursowymi wyciętymi z 

Gazety Bieszczadzkiej. Dodatkowo każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać 

pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie podpisaną przez siebie notę informacyjną w 

sprawie danych osobowych. Treść noty stanowi załącznik niniejszego regulaminu i jest do 

pobrania od 12 maja 2022 roku na stronie internetowej: www.bieszczadzka24.pl  

6. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów organizowanego Konkursu. 

 

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs ma charakter otwarty, ale przeznaczony jest dla fotografików amatorów. W 

Konkursie nie mogą brać udziału fotograficy zawodowi.  
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3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do 

czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby 

którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników,  

którzy naruszają postanowienia Regulaminu. 

 

 

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu 

 

1. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wysłać na adres e-mail 

redakcja@bieszczadzka24.pl  maksymalnie trzy fotografie, wykonane osobiście w 

dowolnym miejscu Bieszczadów. Zdjęcia mogą przedstawiać zdarzenia, ciekawostki, 

scenki rodzajowe, obserwacje z życia codziennego, kadry przyrodnicze. Zdjęcia mogą być 

też wywołane w formacie minimum 15x21 cm i przesłane pocztą tradycyjną na adres 

Organizatora. 

2. Fotografie mogą być wykonane aparatem analogowym lub cyfrowym, także aparatem 

wmontowanym w telefon. Zdjęcia powinny być czytelne, dobrej jakości, to znaczy o 

parametrach co najmniej 2 megabajtów (MB). Mogą być zarówno kolorowe, jak i czarno-

białe.  

3. Udział w Konkursie można potwierdzić przez e-mail (zdjęcia i dane kontaktowe), ale także 

koniecznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres Organizatora 

oryginalne kupony konkursowe wycięte z dwutygodnika Gazeta Bieszczadzka (co 2 

tygodnie jeden kupon, łącznie 8 kuponów). Kupony skserowane lub zeskanowane z pliku 

PDF nie będą brane pod uwagę.  

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany uzbierać i przesłać na adres Organizatora wszystkie 

oryginalne kupony z okresu trwania Konkursu wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, 

adres e-mail, nr telefonu) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”. 

Gdyby komuś nie udało się kupić Gazety Bieszczadzkiej w terminie, może nabyć ją w 

siedzibie Organizatora. 
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5. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z Regulaminem, jego 

pełnej akceptacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób 

przewidziany w formularzu. 

6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin oraz 

wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.  

7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe lub niepełne informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora fotografii w jakikolwiek sposób.  

 

Art. 4 Prawa autorskie 

 

1. Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik udziela Organizatorowi, na potrzeby realizacji 

Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca (licencja niewyłączna) 

prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (fotografia), 

a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania 

zdjęcia na łamach wydawnictwa Organizatora. W szczególności uczestnik wyraża zgodę na 

udostępnienie materiału wizualnego (fotografia) na łamach Gazety Bieszczadzkiej, stronie 

internetowej Gazety Bieszczadzkiej i stronie internetowej Organizatora, czyli Ustrzyckiego 

Domu Kultury.  

2. Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, iż materiał 

wizualny (fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w Regulaminie (w tym w 

zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie będą naruszać powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, a także nie będą chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi). Uczestnik odpowiedzialny jest za posiadanie zgody 

osób trzecich na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności prawnej za przesłane materiały oraz zastrzega 

sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia 

naruszenia Regulaminu. 

 

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu 

 



1. Komisja po obejrzeniu wszystkich nadesłanych fotografii dokona wyboru najlepszych prac. 

2. Komisja ogłosi wyniki Konkursu do 15 września 2022 roku na łamach Gazety 

Bieszczadzkiej, stronie internetowej Gazety Bieszczadzkiej i stronie internetowej 

Organizatora. 

 

Art. 6. Nagrody 

 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest 32-calowy telewizor ufundowany przez FHU Adam w 

Ustrzykach Dolnych. Kolejne nagrody to: robot kuchenny ufundowany przez FHU Adam 

oraz odkurzacz ufundowany przez Sklep Neopunkt w Ustrzykach Dolnych.  

2. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

3. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.  

4. Nagrody zostaną wręczone do 30 września 2022 roku w siedzibie Organizatora. 

 

Art. 7 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres 

wskazany w § 1, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Bieszczady w moim obiektywie” – 

reklamacja”. 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko, adres) 

oraz zwięzły opis zarzutów. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona 

pisemnie lub mailowo niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 

powszechnym. 

 

Art. 8 Ochrona danych osobowych 

 

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 



Organizator podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników 

Konkursu w załączniku do Regulaminu.  

 

 

 

  Załącznik do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego  

„Bieszczady w moim obiektywie” 

 

NOTA INFORMACYJNA w sprawie DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Ustrzycki Dom Kultury. We 

wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z 

wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres 

e-mail: iod@cuw-ustrzyki.pl  

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i 

przeprowadzenie Konkursu Fotograficznego „Bieszczady w moim obiektywie”, włącznie z 

obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym 

wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu ), zawierana przez zgłoszenie 

udziału w konkursie. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali 

Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji 

telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach 

rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą 

przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują 

nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane 

będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed 

roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. 

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu 

bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
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administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, 

poinformujemy Cię o tym. 

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu 

Fotograficznego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać 

wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, 

że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które 

musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). 

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest 

całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w 

naszej prośbie o wyrażenie zgody. 

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

Odbiorcami Twoich danych będą: 

a) Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe 

będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki; 

b) Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z 

prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami 

ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi 

lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się 

roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym 

umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres 

przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na 

wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od 

końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w 

danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego 

naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie 

sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego 

kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz 

archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się 

Konkurs Fotograficzny „Bieszczady w moim obiektywie”. Jeżeli nabywamy od Ciebie 

prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały 

okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. 



Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub 

zanonimizowane. 

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. 

Twoje prawa to: 

a) Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas 

Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego; 

c) Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną 

sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym 

zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; 

d) Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy 

lub na podstawie Twojej zgody; 

e) Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z 

prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: 

a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: redakcja@bieszczadzka24.pl lub pisemnie 

na adres Organizatora. W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę 

Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko 

osoby, której zgłoszenie dotyczy; 

b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Ustrzycki Dom Kultury, 38-700 Ustrzyki 

Dolne, ul. 29 Listopada 31. W treści należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł 

Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której 

zgłoszenie dotyczy. 

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz 

preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania 

i żądania. 
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7. PRAWO DO SKARGI 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w 

każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? 

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: 

a) imię i nazwisko 

b) adres zamieszkania 

c) numer telefonu 

d) adres e-mail  


