REGULAMIN KONKURSU KARPACKA FOTKA
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu „Karpacka Fotka” (dalej: Konkursu) jest Karpacka
Państwowa Uczelnia w Krośnie; Rynek 1, 38-400 Krosno, zwana dalej Organizatorem.
§ 2. Cel i przedmiot Konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najpopularniejszego zdjęcia promującego Karpacką
Państwową Uczelnię w Krośnie. Zdjęcia biorące udział w Konkursie będą
wykorzystywane w celach promocyjno-reklamowych.
2. Konkurs polega na udostępnieniu zdjęcia wykonanego przez Organizatora na
stanowisku reklamowym KPU w Krośnie, mieszczącym się w galerii handlowej VIVO!
Krosno ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno, a następnie udostępnienie tego zdjęcia na
portalu Facebook w celu zdobycia jak największej liczby polubień w określonym
czasie.
§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Udział w konkursie jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy
w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat oraz studentów.
2. Weryfikacja wieku uczestnika konkursu będzie odbywała się poprzez okazanie do
wglądu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz zaakceptowanie przedstawionych zgód i oświadczeń.
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§ 4. Udział w Konkursie
Jedna osoba może udostępnić maksymalnie jedno zdjęcie.
Zdjęcie powinno kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek KPU w Krośnie.
Zabronione jest używanie wulgarnych gestów oraz zachowań, mogących w negatywny
sposób rzutować na wizerunek Organizatora.
Organizator, w przypadku stwierdzenia naruszenia §4 ust. 3 zastrzega sobie prawo
odmowy publikacji danego zdjęcia.
Zdjęcia można wykonać w terminie od 5 do 11 lipca br. w godzinach 17:00- 20:00.
Wykonane zdjęcia zostaną opublikowane w galerii na profilu Facebook Organizatora,
skąd należy pobrać swoje zdjęcie w celu dalszego udostępnienia.
Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której zdjęcie w okresie od 14 do 21 lipca 2021 roku
zbierze największą liczbę polubień.
§ 5. Prawa i oświadczenia
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego
Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatną
publikację wizerunku na potrzeby Konkursu.
Formularz zgłoszeniowy oraz powyższe zgody należy wypełnić przed przystąpieniem
do pozowania do zdjęcia.
Regulamin oraz klauzula informacyjna RODO dostępne są na stronie internetowej
Organizatora oraz w punkcie informacyjnym Organizatora w VIVO! Krosno.
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska uczestników
konkursu, a także ich wizerunku utrwalonego w postaci zdjęcia w materiałach
informacyjnych i promocyjnych oraz w mediach i Internecie.
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§ 6. Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
a) ilością polubień dla danego zdjęcia;
b) zgodnością pracy z wytycznymi zawartymi w Regulaminie konkursu;
c) dopełnienia przez uczestników formalności związanych ze zgłoszeniem do
Konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 lipca 2021 r.
Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu, w szczególności gdy:
a) w ustalonym terminie nie wpłynie żadna praca,
b) żadna z nadesłanych prac nie spełni wymogów określonych w Regulaminie
W przypadku uzasadnionego podejrzenia dokonania przez Uczestnika zakupu polubień
lub korzystania z aplikacji służących do ich dodawania pod zdjęciem biorącym udział
w Konkursie Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika, który w jego
przekonaniu dopuścił się naruszenia.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7. Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznaną trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych na
sprzęt multimedialny o wartości:
1000 zł – I miejsce
500 zł – I wyróżnienie
200 zł – II wyróżnienie
2. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
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§ 8. Ochrona danych osobowych. Postanowienia końcowe
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) - „RODO".
Zgody, o których mowa w §5 ust. 1, wraz z klauzulą informacyjną, stanowią część
formularza zgłoszeniowego. Ich zaakceptowanie jest warunkiem niezbędnym do
uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu poprzez podanie informacji
o zmianach na stronie internetowej kpu.krosno.pl.
We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z: pod numerem
telefonu 13 43 755 25.

Zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku (wraz z opisem zawierającym: imię,
nazwisko), utrwalony na zdjęciu wykonanym przez Organizatora w celu wzięcia udziału w Konkursie
„Karpacka Fotka”, na profilu Facebook Organizatora oraz w materiałach promocyjnych,
zamieszczanych na stronie internetowej KPU w Krośnie.

…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis)

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,
zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w celu
organizacji i dokumentacji przebiegu konkursu „Karpacka Fotka”.

…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis)

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) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą
w: Rynek 1, 38-400 Krosno.
2. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail:
ochrona.danych@kpu.krosno.pl, lub pod numerem telefonu (13) 43 755 14.
3. Dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail; przetwarzane będą w celu
realizacji zadań związanych z uczestnictwem w Konkursie organizowanym przez Karpacką
Państwową Uczelnię w Krośnie.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w zakresie
określonym w ust. 3, zgodnie z art. 6 ust.1. pkt a Rozporządzenia.
5. Administrator udostępni dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, wizerunek na stronie
internetowej kpu.krosno.pl oraz na swoim profilu w serwisie Facebook.
6. Dane w postaci nr telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą wyłącznie w celu
komunikacji związanej z obsługą Konkursu i nie będą przez Organizatora udostępniane osobom
trzecim.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres realizacji zadań
określonych w pkt. 3, a po ich zakończeniu przechowywane do celów archiwalnych, na podst.
art. 89 ust.1 Rozporządzenia.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, a
także prawo do ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia .
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
cofnięcie lub brak zgody wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w
pkt. 3.
12. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanego z
przetwarzaniem danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją.
……………………………………………………….
(data i podpis)

