
Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

Rada Osiedla Mikuszowice Krakowskie 

Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich 

zapraszają do udziału 

w konkursie fotograficznym 

„Zakręcona Wakacyjna Fotka” 

 

 
I. Organizator: 

Rada Osiedla Mikuszowice Krakowskie 

Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich 

i 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

ul. Żywiecka 302 

43-310 Bielsko-Biała 

 

tel.  33 816 34 57 lub 571 229 437 

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

 

II. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości wśród miłośników fotografii . 

Konkurs ma promować aktywne poszukiwania nowych rozwiązań fotograficznych oraz dążenie do 

prezentowania rzeczywistości tak, aby nie tylko dokumentować wydarzenia, ale przekazywać emocje 

w trakcie wakacyjnych przygód i chwil odpoczynku. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografów amatorów bez ograniczeń wiekowych. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 fotografie przedstawiające 

wspomnienia z tegorocznych wakacji. Fotografia powinna być ciekawa, intrygująca, 

niestandardowa, przyciągająca uwagę. 

3. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich, ich wizerunku, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, 

w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce 

rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
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4. Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć i 

przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi 

prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

 

IV. Fotografie należy przesłać do 18.09.2022 r. na adres: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

Temat wiadomości: „Wakacyjna Fotka”. 

W treści maila należy umieścić następujące informacje: 

 

„Imię i nazwisko autora ……………… 

Wiek ……………….. 

E-mail ………………… 

Telefon kontaktowy ……………….. 

Krótki opis miejsca, sytuacji, w której zostało zrobione zdjęcie ……………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka) danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, Radę Osiedla Mikuszowice 
Krakowskie oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich w celu uczestnictwa w 
konkursie „Zakręcona Wakacyjna Fotka”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 
zgodne z prawdą i mam świadomość, że brak zgody w zakresie określonym w Regulaminie konkursu 
uniemożliwi mi w nim udział. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Szczegóły zawarto 
w klauzuli informacyjnej w Regulaminie konkursu „Zakręcona Wakacyjna Fotka”. 

 
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 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 
oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku/(mojego dziecka) utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z konkursu organizowanego przez 
Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, Radę Osiedla 
Mikuszowice Krakowskie i Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich wyłącznie w celach 
informacyjnych i promocyjnych Organizatorów. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i nieodpłatna oraz 
dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl i w mediach 
społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram Organizatorów. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Zakręcona Wakacyjna Fotka” i w pełni 
akceptuję jego zapisy. Informujemy, że Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji 
prac na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących 
wystawie pokonkursowej, lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych Organizatorów. 
 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu / rodzica, opiekuna osoby niepełnoletniej” 
 

 

V. Spośród nadesłanych fotografii zostaną wyłonieni Laureaci, którzy otrzymają nagrody rzeczowe  

i dyplomy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podziału zgłoszonych fotografii na kategorie 

wiekowe lub przyznanie nagród bez podziału na kategorie. 
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VI. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu. 

 

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na stronie internetowej 

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących wystawie pokonkursowej, 

lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych Organizatorów. 

 

VIII. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Prace nie spełniające wymogów 

regulaminu zostaną zdyskwalifikowane. 

 

IX. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do 2 października. Nagrody i dyplomy 

nie będą wysyłane pocztą. Nagrody nieodebrane do 14 października br. przechodzą na własność 

Organizatorów. 

 

X. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy i 

ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 

 

 

 



Postanowienia końcowe:  

 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 

2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek (data urodzenia), dane kontaktowe uczestnika lub 

rodziców/opiekunów prawnych w przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich zgodnie z art. 6 ust 1 

lit. a) 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 (zwanego dalej RODO). 

 
3. Organizator informuje także, że podczas rozstrzygnięcia konkursu będzie prowadzona rejestracja 

fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych 

Miejskiego Domu Kultury i Rady Osiedla Mikuszowice Krakowskie zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 1 i 2 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z póżn. zm.). Miejski Dom 

Kultury i Rada Osiedla Mikuszowice Krakowsie zapewniają, że wizerunek uczestników imprez nie 

będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, 

że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być 

publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach Facebook i Instagram 

Organizatorów. 

 
4. W przypadku przetwarzania wizerunku w inny sposób niż określony w pkt 2, Organizator uzyskuje 

zgodę osób zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO. 

 
5. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, 

ul. 1 Maja 12, 43 - 300 Bielsko -Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

 
6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się 

z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

 
7. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację 

konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na 

mocy przepisów prawa. 

 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, chyba, że 

niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, 

fiskalne. 

 
9. Uczestnicy konkursu lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych 

danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
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do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa 

nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

 
10. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
11.  Podane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 
12. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się 

niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz 

Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, zakładka RODO. 

 
13.  Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

niniejszego regulaminu, tel. 33 816 34 57 

 


