
Załącznik 

do Zarządzenia nr RO.0050.162.2019.KRO  

Burmistrza Prószkowa 

z dnia 5 sierpnia 2019r. 

 

Regulamin konkursu fotograficznego  

pn. „Zioła i warzywa w obiektywie”  

 

1. Organizatorem konkursu pn. „Zioła i warzywa w obiektywie” jest Gmina Prószków 

reprezentowana przez Burmistrza Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie 

przy ul. Opolskiej 17. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe 

warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Fundusz 

Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad. 

3. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie i będące oryginałami, 

przedstawiające zioła lub/i warzywa.  

4. Przystąpienie do konkursu następuje przez nadesłanie zdjęcia na adres e-mail organizatora: 

fundusze@proszkow.pl wraz ze skanem podpisanych oświadczeń: o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia przez organizatora 

konkursu wg załączonych wzorów, a także informacjami zawierającymi: imię i nazwisko 

autora, e-mail oraz określenie przedmiotu nadesłanej fotografii (co przedstawia, gdzie została 

wykonana itp.). 

5. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury powołane w tym celu przez organizatora. W 

pierwszej kolejności jury dokona wyboru maksymalnie 5-ciu najwyżej ocenionych fotografii, 

które zostaną zaprezentowane w formie ekspozycji w dniu 15.08.2019r. podczas XV edycji 

Przysieckiego Święta Ziół. W trakcie imprezy jury dokona wyboru zwycięskiego zdjęcia. 

6. Dla zwycięscy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa. 

7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 

8. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęć 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

9. Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 

uprawnionych. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność 

ponosi autor. 

10. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin, a ponadto zapewnia, że 

posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii stworzonej przez 

inne osoby, a zgłoszona praca została wykonana samodzielnie, bez ingerencji innych osób. 

11. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia jednej fotografii. W przypadku 

nadesłania większej liczby fotografii jury dokona wyboru jednej z nich. 

12. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 13.08.2019r. o godz. 15.00. 

mailto:fundusze@proszkow.pl


13. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na 

nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w tym w materiałach 

reklamowych i publikacjach o charakterze informacyjno-promocyjnym. Uczestnik udziela 

nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niespełniających 

warunków określonych niniejszym Regulaminem.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do Regulaminu konkursu 
fotograficznego „Zioła i warzywa  

w obiektywie” 

 
Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej jako: RODO uprzejmie 
informujemy, że: 
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Prószków reprezentowana przez Burmistrza 

Prószkowa z siedzibą: 46-060 Prószków, ul. Opolska 17.  
b) na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych – iod@proszkow.pl, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, 
kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.; 

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu związanym z 
realizacją zadania polegającego na udziale w przedsięwzięciu pn. „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe 
warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Fundusz Mikroprojektów PWT 
INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być 
wykorzystywane w ramach działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionego wyżej 
zadania. 

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, które realizują zadanie związane z 
udziałem w przedsięwzięciu pn. „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na 
pograniczu polsko-czeskim”, a także mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 
wynikać z przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora 
w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 
informatycznego; 

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez 
okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności przez okres przechowywania 
dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem niezbędnym do realizacji konkursu fotograficznego „Zioła i warzywa w obiektywie” w ramach 
projektu „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim”. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednocześnie jest niezbędne do uczestnictwa w ww. konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w ww. konkursie. 

g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących  narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż    
   podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Formularzem klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych 
osobowych i jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i na zasadach 
określonych w przedstawionej powyżej klauzuli informacyjnej. 
 

 
............................................                                                                            ...................................................... 
        (data i miejscowość)                                                                                            (podpis uczestnika konkursu) 



Załącznik nr 2do Regulaminu konkursu 
fotograficznego „Zioła i warzywa w 

obiektywie” 
 

 
  ............................................................ 

         (miejscowość, data) 
.................................................................................. 
(Imię i Nazwisko właściciela zdjęcia) 
 
….............................................................................. 
(Adres e-mail) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany/-a zgłaszam załączone zdjęcie do konkursu „Zioła i warzywa w obiektywie” 

organizowanego w ramach projektu pn. „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne 

na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w 

Euroregionie Pradziad. 

 

Zgłaszając swój udział w konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej fotografii 

dla potrzeb organizatora konkursu na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Organizator konkursu ma prawo w szczególności do 

wykorzystywania, przetwarzania, powielania i publikowania zdjęć. 

Jednocześnie oświadczam, że przedłożone elektronicznie zdjęcie jest moją własnością.  

 

 

 

.......................................................................... 

   (podpis przekazującego zdjęcie) 

 
 


