REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami”
33. BIEG BARBÓRKOWY O „LAMPKĘ GÓRNICZĄ”
LUBIN, 14.10.2018 r.
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG Lubin.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Zdjęcia należy nadsyłać do 26.10.2018 r.
4. Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 5 fotografii.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną przez Internet.
7. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1600x1200 pikseli w plikach nie
przekraczających 1Mb należy nadsyłać na adres konkurs@rcslubin.pl w formie załączników
do listu elektronicznego.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane. Fotografie powinny dokumentować przebieg wydarzenia – zdjęcia
ukazujące zbliżenia twarzy nie będą brały udziału w konkursie.
9. W treści maila / listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych (wypełniony
i podpisany skan Załącznika nr 1a dla osoby pełnoletniej i Załącznika nr 1b dla osoby
niepełnoletniej).
10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografii organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach promocyjnych imprezy.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.11.2018 r.
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
13. Nadsyłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu.
14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach www.kghm.pl; www.rcslubin.pl;
www.lubin.pl.
15. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
1. miejsce – bon o wartości 300 zł
2. miejsce – bon o wartości 200 zł
3. miejsce – bon o wartości 100 zł

16.

Udział

w

konkursie

jest

jednoznaczny

z

udzieleniem

prawa

do

nieodpłatnegowykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, wykorzystania ich w Internecie oraz innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora oraz
Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie.
17. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Załączniku
Nr 2 do Regulaminu.

Załącznik Nr 1a
do Regulaminu

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(osoba pełnoletnia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu
fotograficznego organizowanego przez Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie na
zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, pod nazwą „Bieg
Barbórkowy widziany moimi oczami” w ramach 33 Biegu Barbórkowego o „LAMPKĘ
GÓRNICZĄ”.
Oświadczam, że:
• zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu ww. konkursu i w pełni akceptuję
zawarte w nim postanowienia,
• zdjęcia przesłane do konkursu są wolne od praw osób trzecich.

…………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(imię i nazwisko)

…………………………………………..
(podpis)

Załącznik Nr 1b
do Regulaminu

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(rodzic / opiekun prawny osoby nieletniej)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu) mojego dziecka …………………………………………….
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu fotograficznego organizowanego przez
Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, pod nazwą „Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami”
w ramach 33 Biegu Barbórkowego o „LAMPKĘ GÓRNICZĄ”.
Oświadczam, że:
• zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu ww. konkursu i w pełni akceptuję
zawarte w nim postanowienia,
• zdjęcia przesłane do konkursu są wolne od praw osób trzecich.

…………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

…………………………………………..
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 2
do Regulaminu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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
(RODO), informujemy Panią/Pana, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin.
W jego imieniu działa podmiot przetwarzający Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o,
ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator, KGHM Polska Miedź S.A., wyznaczył inspektora ochrony danych z którym
można się kontaktować listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin lub
przez e-mail iod@kghm.com.
Podmiot przetwarzający, RCS Spółka z o.o., wyznaczył inspektora ochrony danych z którym
można się kontaktować poprzez e-mail iodo@nsi.net.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, przyznania nagród oraz promocji imprezy.
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Pani/Pana : imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer
telefonu.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia konkursu, przyznania nagród i promocji imprezy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym przez
okres niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający
z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego
i o przedawnieniu roszczeń.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie
miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 860 70 86.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich
podania będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.
INFORMACJA O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

