REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego na „Najciekawszą aranżację
akwarium”‚ zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Ogrodnicze Daglezja, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Cel i tematyka konkursu Celem Konkursu jest przedstawienie aranżacji własnego akwarium.
3. Zgłaszanie prac:
I. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres zoologia@daglezja.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość
pliku nie może przekroczyć 3MB (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o
konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
II. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 zdjęcia.
III. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje: • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), • numer telefonu, adres
e-mail, • tytuł fotografii, • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem
fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny •
datę i miejsce wykonania fotografii
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 listopada 2018r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany,
a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań
konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
9. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
I. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
II. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość
artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
III. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze zwycięską pracę, nie przewiduje się nagród za
drugie i trzecie miejsce.
IV. Finał konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 17.11.2017r. w Centrum
Ogrodniczym Daglezja o godz. 14.00
10. Nagrody
1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz ekspozycja prac na stronie www
Centrum Ogrodniczego Daglezja oraz na fanpage`u Facebook Organizatora; prace
pozostałych uczestników: przewidziana jest ekspozycja na stronach www Organizatora oraz
na fanpage`u Facebook Organizatora.
11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.daglezja.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 2016 r., str. 1-88) (od dnia
25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w
ramach konkursu jest organizator konkursu Daglezja Artur Dziewicki z siedzibą w
Zawierciu, przy ul. Brata Alberta 6, 42-400 (dalej jako „Administrator”).
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Administratora wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu.
3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że
każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony
danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u
Administratora: kontakt@daglezja.pl
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
6. Dane osobowe uczestników wystawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia
zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi
na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do
ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego
Inspektora Danych Osobowych, a – od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej
realizacji konkursu.
10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

