Regulamin konkursu fotograficznego „Dzień kota”
§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Będzinie /zwany dalej Organizatorem/.
2. Konkurs przeprowadzany jest w ramach w ramach KAMPANII EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ
W RAMACH PROJEKTU ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY– rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego Doliny Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.
3. Tematem zdjęć są koty we wnętrzu lub wolnej przestrzeni.
4. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Będzina od 16 roku życia.
5. Każdy z uczestników może zgłosić 1 zdjęcie.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie (fotografię w formacie JPG lub PNG
o maksymalnym rozmiarze 2 MB).
2. Nadesłane fotografie muszą być pracami autorskimi czyli powinny być wykonane
samodzielnie.
3. Zdjęcie konkursowe należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
konkurs@um.bedzin.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs Dzień Kota”. Termin
nadsyłania prac to 14.02.2020 r.
4. W treści maila należy dopisać następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy
i miejsce wykonania, kontakt telefoniczny.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora konkursu fotograficznego „Dzień Kota” do celów związanych z
przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia
w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa

w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.
8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele organizatorów.
9. Organizator przewiduje następujące nagrody:
◦ I nagroda – wizyta u weterynarza + karma dla kotów
◦ II nagroda - wizyta u weterynarza + karma dla kotów
◦ III nagroda - wizyta u weterynarza + karma dla kotów
◦ Wyróżnienia - karma dla kotów
10. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej
nagrody oraz dyplomy przyznane przez Organizatora.
§ 3 Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 14 lutego 2020 r. (decyduje data dostarczenia
przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne
spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane 17 lutego
2020 roku podczas obchodów „Dnia kota” w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz na stronie
www.bedzin.pl
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć uczestników konkursu
w internecie, mediach, materiałach promocyjnych Urzędu Miejskiego w Będzinie.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca
prace jest autorem/autorką załączonych zdjęć.
3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi
zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
4. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział

w konkursie.
5. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
w zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. W przypadku, gdy nagrodzona osoba
nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym powiadomieniu miejscu i terminie,
prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie
trwania konkursu lub do odwołania konkursu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu „Dzień kota” - zbieranych przez Urząd Miejski w Będzinie
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie
fotograficznym z okazji „Dnia Kota” dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Będzinie z siedzibą
przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 32 267 70 41-44, 32 561 80 02, adres
e-mail: um@um.bedzin.pl).
2. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500
Będzin, ul 11 listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl
3. Dane osobowe w formie: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu – będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą
(podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty
uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
◦ dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
◦ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
◦ usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
◦ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
◦ przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
◦ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
◦ do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej
wycofania.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

