
 
 
 

 

Regulamin 
Konkursu fotograficznego 
Hu hu ha!!! Nasza zima!!! 

 
§1. Postanowienia ogólne 
Konkurs ma charakter otwarty. Celem konkursu jest ukazanie uroków zimy, a także 
popularyzowanie fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas przyrody. 
Konkurs powinien rozbudzić wśród uczestników potrzebę obcowania z naturą, rozwijać 
kreatywne myślenie i promować nasz region. 
 
§2. Organizator konkursu 
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, Rynek 1, tel. 13 43 755 25 
www.kpu.krosno.pl 
 
§3. Zasady przeprowadzania konkursu 

1. Do konkursu można zgłosić max. 3  fotografie zapisane w formacie JPG (do 20 MB) 
na adres: konkursfoto@kpu.krosno.pl, w tytule wiadomości Nasza zima – konkurs. 

2. Uczestnictwo w konkursie i przekazanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem 
zgody na wykorzystanie ich w działaniach informacyjnych i reklamowych konkursu i 
przekazania praw autorskich fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na rzecz Organizatora. Wzory powyższych zgód i oświadczeń wraz z 
klauzulą informacyjną RODO  stanowią załącznik do Regulaminu. 

3. Fotografie, które nie będą zawierały powyższych zgód i oświadczeń, nie będą mogły 
brać udziału w konkursie. 

4. Przesłane fotografie muszą być opatrzone plikiem tekstowym zawierającym (imię i 
nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy) oraz zawierać skany podpisanych 
zgód i oświadczeń wymienionych w ust. 2.  

 
§4. Terminarz konkursu. 
Termin nadsyłania fotografii do 24.02.2021 r.  
Ogłoszenie wyników nastąpi 03.03.2021 r. 
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie uczelni www.kpu.krosno.pl  
Wybrane fotografie zostaną zamieszczone na stronie Organizatora i na profilu uczelnianym 
FB. 
 
§5. Kryteria oceny: 
Fotografie oceniane będą pod względem: 

 zgodności z tematem  

 sposobu przedstawiania przekazanych treści 

 komunikatywności dla odbiorcy 

 estetyki i walorów artystycznych 
 
§6. Nagrody 

1. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. Wybrane fotografie zostaną wykorzystane w 
folderze fotograficznym opublikowanym przez uczelnię. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie umowy, o której mowa w §7. 
 
§7. Prawa autorskie 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego 

fotografie są jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym dziełem, w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 

http://www.kpu.krosno.pl/
mailto:konkursfoto@kpu.krosno.pl
http://www.kpu.krosno.pl/


2020, poz. 288). Uczestnik zapewnia że jego prawa do fotografii, zgłoszonych do 
konkursu nie są w jakikolwiek sposób ograniczone/obciążone na rzecz osób trzecich.  

3. W przypadku, gdy zgłoszone fotografie naruszyłyby prawa innych osób, uczestnik 
ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób 
trzecich. 

4. Uzyskanie tytułu Laureata w konkursie wiąże się z zawarciem z Organizatorem 
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w stosunku do nadesłanych 
fotografii w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.  

5. Laureat, na mocy umowy udzieli Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich 
zmian i przeróbek fotografii, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości 
oraz prawa do korzystania i ich rozpowszechniania. 

6. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać fotografie bez oznaczania imienia 
i nazwiska Laureata. 

7. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do 
korzystania z uzyskanych zezwoleń. 

8. Zezwolenia, o których mowa powyżej są nieodwołalne i nie są uzależnione od 
żadnych warunków oraz zostaną udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

9. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności 
nadesłanych fotografii. 

10. Fotografie konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
11. Nienagrodzone prace wraz z danymi osobowymi uczestników, po zakończeniu 

konkursu zostaną usunięte, zgodnie z przyjętymi u Organizatora zasadami 
dotyczącymi archiwizacji i niszczeniu dokumentów. 

 

§8 Ochrona danych. Wizerunek 
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem 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), zwanym dalej 
„RODO". 

2. Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu, wraz z klauzulą informacyjną, 
stanowi załącznik do regulaminu. Jej zaakceptowanie jest warunkiem niezbędnym do 
uczestnictwa w konkursie.   

3. Organizator informuje, iż w związku z dokumentacją przebiegu konkursu – 
dokumentacji fotograficznej z przebiegu uroczystości wręczenia nagród laureatom, 
możliwe jest utrwalenie wizerunku uczestnika na fotografii, która następnie może być 
wykorzystana w celu promocji i reklamy Organizatora. W związku z tym uczestnik 
wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, wraz z podpisem zawierającym imię 
i nazwisko w celu zamieszczenia go w postaci zdjęcia na stronie internetowej 
Organizatora. 
 

§9 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kpu.krosno.pl  
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu poprzez podanie 

informacji o zmianach na stronie internetowej Uczelni. 
3. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się na: 

konkursfoto@kpu.krosno.pl 
 



 
 
 

 
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem,  
informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z 

siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno. 

2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

ochrona.danych@pwsz.krosno.pl lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26. 

3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail przetwarzane będą w 

celu organizacji oraz dokumentowania przebiegu konkursu . „Hu hu ha!!! Nasza zima!!!”; 

w przypadku uzyskania tytułu Laureata w konkursie dane osobowe w postaci: imię i 

nazwisko wraz z wizerunkiem utrwalonym w formie graficznej (zdjęcie) mogą być 

udostępnione na stronie internetowej Administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. 

udzielonej zgody. 

5. Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania 

czynności określonych w pkt. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej 

Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji 

dokumentów przez okres 5 lat. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia danych 

osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie skutkować będzie 

brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją. 
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Zgoda na przetwarzanie danych 

 
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Karpacką Państwową 
Uczelnię  w Krośnie, w celu organizacji i dokumentacji przebiegu konkursu pn. „Hu hu ha !!! 
Nasza zima!!!” 

 
 
 

………………………………………….. 
Data i podpis  

  
 
 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku ( wraz z opisem zawierającym: 
imię, nazwisko), utrwalony na zdjęciach lub materiałach audiowizualnych w związku z 
dokumentacją konkursu pn. „Hu hu ha!!! Nasza zima!!!”, w materiałach informacyjnych, 
zamieszczanych na stronie internetowej KPU w Krośnie. 
 
 

…………………………. 
Data i podpis 

 


