
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 317/2020

Burmistrza Dzierżoniowa
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Regulamin konkursu fotograficznego „#Pozytywnie_nastrojeni_na_lato”

Organizator konkursu 
1.  Organizatorem  konkursu  „#Pozytywnie_nastrojeni_na_lato”,  zwanego  dalej  „Konkursem”  jest
Gmina Miejska Dzierżoniów, zwana dalej „Organizatorem”.

Cel, tematyka i termin konkursu
1.  Celem  konkursu  jest  wykonanie  pomysłowego,  interesującego  zdjęcia  ilustrującego  sposób
spędzania lata w Dzierżoniowie.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
3. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie (indywidualnie lub grupowo), a także całe rodziny
(z pełnoletnim przedstawicielem). Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs ruszy 1 lipca i potrwa do 7 września. W każdy poniedziałek (6, 13, 20 i 27 lipca oraz 3, 10,
17,  24  i  31  sierpnia)  pracownicy Biura  Promocji  Urzędu Miasta  w Dzierżoniowie  będą  wybierać
spośród zdjęć uczestników nadesłanych w minionym tygodniu zwycięzców tygodnia).
7  września  o  godz.  8.00  spośród  zwycięzców  tygodnia  wybrane  zostanie  w  drodze  głosowania
internetowego  na  Facebooku  (na  podstawie  największej  liczby  polubień  i  udostępnień)  najlepsze
zdjęcie lata 2020.

Zgłaszanie i ocena prac 
1. Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się poprzez umieszczenie zdjęcia konkursowego na profilu
facebookowym  uczestnika. Post  ze  zdjęciem  powinien  być  oznaczony  nazwa  konkursu:
#Pozytywnie_nastrojeni_na_lato oraz nazwą fanpage’a @ddznastrajapozytywnie
2. Umieszczenie na swoim profilu prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały
ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych
praw autorskich. 
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie w każdej tygodniowej edycji.
4. Wszystkie zdjęcia nagrodzone w tygodniowych edycjach wezmą udział w głosowaniu internautów
na najlepsze zdjęcie lata 2020. Zwycięży autor tej fotografii, która w głosowaniu internautów otrzyma
największą liczbę polubień i udostępnień.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik wraz z umieszczeniem odpowiednio opisanego konkursowego zdjęcia na swoim profilu
na  Facebooku  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (nazwy użytkownika  strony  na
Facebooku,  na  której  umieszczone  zostało  zdjęcie  konkursowe,  imienia  i  nazwiska  uczestnika)
i  wykorzystanie  wizerunku,  jednocześnie  udzielając  nieodwołalnego  i  nieodpłatnego  prawa
wielokrotnego  wykorzystywania  zdjęć  z  wizerunkiem  bez  konieczności  każdorazowego  ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
tylko  w  sytuacjach  wyżej  określonych  wyłącznie  w  celu  zgodnym  z  niekomercyjną  działalnością
prowadzoną przez Gminę Miejską Dzierżoniów, w szeroko pojętych celach marketingowych



i promocyjnych dotyczących organizacji konkursu.
2.  Administratorem  danych  jest  Gmina  Miejska  Dzierżoniów,  reprezentowana  przez  Burmistrza
Dzierżoniowa  z  siedzibą:  ul.  Rynek  1,  58-200  Dzierżoniów.  W  siedzibie  UM  swoje  obowiązki
wykonuje inspektor ochrony danych (pok. 22, tel. 74 645 08 08, e-mail:
inspektorodo@um.dzierzoniow.pl).
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Gminę Miejską Dzierżoniów wyłącznie w celu i na czas
organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu  fotograficznego  „#Pozytywnie_nastrojeni_na_lato”,  w  tym
wręczenia nagród.
4.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  wyrażona  przez  uczestnika  zgoda.
Uczestnikom  konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
5.  W przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  uczestnik  konkursu  ma
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie  „#Pozytywnie
nastrojeni na lato”.

Nagrody
1. Spośród prac konkursowych co tydzień w ww. terminach jury - pracownicy Biura Promocji Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie - wybiorą zdjęcie tygodnia, a w ostatnim tygodniu trwania konkursu – zdjęcie
lata 2020. 2. Nagrodami za edycje tygodniowe są koszulki z napisem „Kocham Dzierżoniów” lub
„I love Dzierżoniów” - do wyboru.
3. Nagrodą za zdjęcie lata 2020 jest głośnik bezprzewodowy bluetooth firmy Sony.
4. Jury może także wybrać zdjęcia wyróżnione.
5. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
6. O decyzji jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione za pośrednictwem Facebooka.
7. Decyzje jury zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych powiązanych z miastem i/lub na
stronie www.dzierzoniow.pl.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl i w Biurze Promocji
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 847 z późniejszymi zmianami).
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