Konkurs fotograficzny „Piękno naszej codzienności w czasie pandemii”
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
2. Celem konkursu jest ukazanie: sytuacji, miejsca, ludzi w czasie pandemii koronawirusa.
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Puck. Konkurs przeznaczony jest dla
wszystkich grup wiekowych. Ilość i jakość nadesłanych prac może spowodować podział na
grupy wiekowe- decyzją jury.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 fotografii (format JPG o rozmiarze co najmniej 1MB).
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
6. Fotografie proszę przesyłać w terminie do 30 czerwca 2020 roku
na adres
turystyka@oksitpuck.pl w temacie proszę napisać „Konkurs fotograficzny”.
7. Do pracy proszę dołączyć dane autora: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, kontakt
telefoniczny (na załączniku). W przypadku autora poniżej 16 roku życia załącznik podpisuje
opiekun prawny.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z rozporządzeniem
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. Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie
przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach
eksploatacji, o których mowa w art.50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., nr 80, poz.904 z późniejszymi zmianami).
8. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
9. Wyniki konkursu oraz lista nagrodzonych osób zostaną opublikowane na stronie oksitpuck.pl
10. Rozdanie nagród oraz wystawa prac odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez
Organizatora.
11. Organizator zastrzega prawo do reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie,
mediach, materiałach promocyjnych Gminy Puck.
12. Osoba przesyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi
pracami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania
konkursu.
Klauzula informacyjna

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck informuje, że od 25 maja 2018 r.
wprowadza Rozporządzenie 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. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii
Europejskiej.
Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa
regulującymi zasady ochrony danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie
Puck adres: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, tel. 58 673 16 55, e-mail: oksit@oksit.puck.pl
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony
Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu
realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i
uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz.
67
5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane
identyfikacyjne, wizerunek.
6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru
sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl,
gmina.puck.pl, kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia
zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się
profilowaniem.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane.

