
Regulamin konkursu fotograficznego „Wa(LEM)tynki z książką” 
 
 

§ 1.  Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego są Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach Filia nr 7, Szkoła 

Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach oraz Szkoła Podstawowa 
nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach, zwani dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII mysłowickich szkół podstawowych. 
3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Stanisława Lema. 
4. W ramach uczestnictwa w konkursie należy wykonać fotografię obrazującą pasję czytania, miłość do książek, 

książkę jako partnera towarzyszącego czytelnikowi w wolnym czasie. Dodatkowy akcent w fotografii 
powinien zostać położony na elementach związanych z postacią lub twórczością Stanisława Lema lub pasją 
czytania książek z gatunku fantastyki. 

§ 2.  Cele konkursu 
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytania i czytelnictwa, czyli pożytecznych i przyjemnych form 

spędzania wolnego czasu. 
2. Uhonorowanie postaci i twórczości Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i 

jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. 
 

§ 3.  Czas trwania i przebieg konkursu 
1. Konkurs przebiegać będzie w terminie 1-19 lutego 2021 r.  
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 lutego 2021 roku na stronie i FB Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Mysłowicach. 
3. Każda szkoła zostanie poinformowana o wynikach konkursu. 
4. Prace konkursowe prezentowane będą na oficjalnym FanPage’u Biblioteki. 

 
§ 4.  Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, dobrowolne i równoznaczne z  akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w formie cyfrowej w formacie JPG, JPEG, PNG (nie 

przekraczającym 3MB) zdjęcia wraz z pisemnym zgłoszeniem i oświadczeniem rodzica lub opiekuna 
prawnego (formularz w załączniku) do dnia 14 lutego 2021 r. na adres emailowy: mbpmyslowicefilia7@op.pl   

3. Każda praca powinna zawierać dołączoną metryczkę, czyli: 
 tytuł fotografii, 
 imię i nazwisko autora, 
 wiek autora, 
 klasę, 
 nazwę szkoły z numerem telefonu, 
 imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i 
niespełniających wymogów określonych niniejszym Regulaminem. 

5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do 
celów związanych z konkursem przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach, a także zezwala na 
publikację pracy oraz swojego imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy i numeru szkoły na łamach prasy, na 
stronach serwisu www.mbpmyslowice.pl oraz innych portali internetowych. 

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane ani nie 
brały udziału w żadnym konkursie. 

7. Przesłane fotografie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 
Organizatora, którzy przejmują prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

8. Oceny nadesłanych prac konkursowych pod względem merytorycznym oraz formalnym dokona jury 
powołane przez Organizatora.  
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§ 5.  Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników, którzy wykonają najlepsze prace. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Nagrody będzie można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 7 (ul. Oświęcimska 8) po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ich odbioru z (32/222-65-10) z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 
 

§ 6. Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 

z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Strumieńskiego 4, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą 
Rady Miejskiej. 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iodmbpmyslowice@op.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a podstawą do ich przetwarzania jest 
dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celach 
archiwalnych (kroniki). 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej obowiązującej zgody. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły/przedszkola w celu 
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa 
oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w ramach prawidłowego wykonania usług w celu i 
zakresie niezbędnym do tych czynności. 

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  

 
§ 7. Pozostałe ustalenia 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że praca jest wynikiem 
samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do niej nie są niczym ograniczone 
oraz że praca nie była wcześniej nigdzie publikowana czy prezentowana w innych konkursach. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  
3. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.  
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
5. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje lub naruszą w związku z udziałem w konkursie prawa osób 

trzecich, zostaną automatycznie wykluczone z konkursu. 
6. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator.   
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Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego „Wa(LEM)tynki z książką” – Formularz 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie plastycznym 
 
Imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa............................................................................................................... 
 
nazwa i adres szkoły/placówki: ..........................................................................................................................  
 
2. Oświadczenie jednego z rodziców /opiekunów prawnych dziecka  
 
Ja …………………………………………………………….………………........................................................................................ 

Czytelnie imię i nazwisko 

 
Jako rodzic/opiekun prawny* w/w niepełnoletniego dziecka oświadczam, że: 
 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego niepełnoletniego dziecka danych osobowych, które będą 
wykorzystane do celów związanych z realizacją konkursu „Wa(LEM)tynki z książką” przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Mysłowicach. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Strumieńskiego 4, 

 posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane 
oraz oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie konkursu, 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 
niepełnoletniego dziecka, zarejestrowanych podczas konkursu w mediach: Internecie na stronie Biblioteki, profilach 
internetowych zarządzanych przez Bibliotekę, jak Facebook, YouTube, w prasie, telewizji oraz w publikacjach w formie 
tradycyjnej (np. katalogi, foldery, broszury, wystawy pokonkursowe, wydawnictwa własne), a także w kronikach, 

 wyrażam zgodę na publikację jego imienia, nazwiska oraz szkoły/przedszkola w w/w mediach w celu informacji oraz 
zapewnienia przejrzystości konkursu, 

 ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej 
Biblioteki, profilach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę oraz w mediach w celu informacji o jej działalności, 

 w imieniu uczestnika, którego reprezentuję przenoszę na Organizatora – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autorskie 
prawa majątkowe do nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 
w tym m.in. do: publikowania pracy na stronach internetowych oraz w innych publikacjach pokonkursowych – 
uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium, 

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited: 

 w związku z prowadzonym FanPage w serwisie Facebook Biblioteka jest wraz z Facebookiem Ireland Limited (4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania 
danych do celów statystycznych oraz reklamowych, 

 współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników 
bibliotecznego FanPage, 

 Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny za posiadanie podstawy prawnej dla 
przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony, zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgłaszanie 
naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu, 
a także zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich 
danych, 

 odpowiedzialność Biblioteki wynikająca ze współadministrowania to posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania 
danych na potrzeby statystyk oraz zrealizowanie obowiązków informacyjnych, 

 Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 
RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać 
z FanPage stron, 

 głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie 
od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach), 

 szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne pod adresem: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

 
 
  ......................................................    ............................................................ 

          Miejscowość i data         Podpis rodzica/opiekuna/kuratora dziecka*   
 

*niepotrzebne skreślić 


