Konkurs

Zdjęcie z Sercem
1. Cele konkursu:
1. Ukazanie większej liczbie odbiorców zalet wolontariatu oraz pozytywnych
doświadczeń wiążących się z braniem udziału w różnorodnych akcjach
lub imprezach.
2. Zainteresowanie młodzieży wolontariatem poprzez jego promocję w mediach
społecznościowych.
2. Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział osoby będące zarejestrowane jako Wolontariusz
w tegorocznych kwestach w związku z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać jedno zdjęcie grupy Wolontariuszy
na adres kontakt@dkilza.pl lub poprzez wiadomość prywatną na profil
www.facebook.com/domkulturyilza do godziny 24:00 w dniu 13 stycznia 2019r.
/dzień finału WOŚP/. Należy również dołączyć informację, którzy wolontariusze
są na zdjęciu – imiona, nazwiska oraz nr identyfikatorów WOŚP.
3. Na zdjęciu muszą znajdować się Wolontariusze grupy biorącej udział w konkursie.
4. Na zdjęciu musi znajdować się charakterystyczne serduszko WOŚP.
5. W konkursie mogą brać udział grupy dwu, trzy, czworo lub pięcioosobowe.
6. Wysłane zdjęcia zostaną opublikowane na profilu facebook Domu Kultury w Iłży /
www.facebook.com/domkulturyilza /
7. Autorzy zdjęcia, które uzyska największą ilość reakcji (polubienia, komentarze)
na profilu facebook Domu Kultury do dnia 21 stycznia 2019r. do godz. 12:00
otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Termin wręczenia nagród będzie wyznaczony w terminie dogodnym dla wszystkich
członków zwycięskiej grupy.
9. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego.
3. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie
udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach
Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich
znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
1.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2.
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;

3.
w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4.
jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do
fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania
i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem.
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), :informujemy, że Administratorem danych
osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Dom
Kultury w Iłży, 27-100 Iłża, os. S. Staszica 13 (dalej jako „Administrator”).
1.
Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) przez
Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych
jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
2.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
3.
Administrator oświadcza, że powołał Inspektora ochrony danych (pan
Jacek Pypeć) o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych u Administratora:e-mail:kontakt@dkilza.pl
4.
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.
5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
6.
Dane osobowe uczestników konkursu 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, prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.
Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 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.

