
Załącznik do zarządzenia
Nr. 8/2019
Starosty Dzierżoniowskiego
z dnia 11.02.2019 r.

REGULAMIN

I. Organizator

Powiat Dzierżoniowski - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

II. Uczestnicy

Wszyscy mieszkańcy i turyści odwiedzający teren Powiatu Dzierżoniowskiego.

III. Cel konkursu

1. Promowanie walorów turystycznych Powiatu Dzierżoniowskiego.
2. Rozbudzanie  wśród  mieszkańców  zainteresowania  przyrodą,  kulturą  i  tradycją  Ziemi

Dzierżoniowskiej.
3. Zaangażowanie mieszkańców powiatu w prace na rzecz promocji powiatu.
4. Zainteresowanie zewnętrznych turystów Powiatem Dzierżoniowskim.

IV. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Nagrodą w konkursie jest  publikacja fotografii  na łamach strony internetowej  Powiatu

Dzierżoniowskiego, na profilach portali społecznościowych (facebook), oznaczenie miejsc,
w których została wykonana fotografia na interaktywnej mapie powiatu zamieszczonej na
stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego.  Każda  opublikowana  fotografia  zostanie
opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą miejsca, w którym została wykonana.
Dodatkowymi  nagrodami  w  konkursie  będą  powerbanki  i  zestawy  obiektywów
fotograficznych do telefonów komórkowych.

V. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem  Konkursu  są  fotografie  wykonane  na  obszarze  Powiatu  Dzierżoniowskiego
ukazujące piękno Powiatu Dzierżoniowskiego.

2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie do pięciu (5) fotografii.
3. Zgłoszone  do  Konkursu  fotografie  muszą  być  dostarczone  w  formacie  JPG,  a  wielkość

przesłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających

kryteriów  tematycznych  oraz  niespełniających  wyżej  wymienionych  wymogów,  a  także
wyboru  spośród  nadesłanych  fotografii  jednej  lub  więcej  niż  jednej  przeznaczonej
do publikacji.

PRZYGOTOWAŁ:
Tomasz Dudlej
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Tel. 74 832 36 62
e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl



VI. Terminy

1. Prace  należy  dostarczyć  drogą  elektroniczną  na  adres  promocja@pow.dzierzoniow.pl,
w temacie wiadomości wpisując konkurs walentynkowy, lub dodać w komentarzu do posta
na fanpage'u Powiatu Dzierżoniowskiego (z dnia 11.02.2019r.)

2. Czas trwania Konkursu: 11.02.2019r. - 21.02.2019r.
3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
4. Ogłoszenie  wyniku  zostanie  opublikowane  na  fanpage'u  Powiatu  Dzierżoniowskiego  oraz

na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl.

VII. Postanowienia końcowe

1. Przesłanie  na  ww.  adres  e-mail  lub  udostępnienie  zdjęć  na  fanpage'u  jest  równoznaczne
z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  chronione  zgodnie  z  obowiązującą  ustawą
(klauzula  informacyjna RODO -  załącznik  nr  1).  Uczestnikowi  konkursu przysługuje  prawo
wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych
jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

2. W  przypadku  udziału  w  konkursie  osoby  małoletniej  zgodę  wyraża  opiekun  prawny
na stosownym oświadczeniu (załącznik nr 2).

3. Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że jest autorem dostarczonych fotografii i nie
narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób.

4. Organizator  informuje,  iż  dane  osobowe  laureata  konkursu  (imię  i  nazwisko)  zostaną
opublikowane  w  materiałach  informacyjnych  i  promocyjnych  związanych  z  niniejszym
konkursem. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi
autor fotografii.

5. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu
nadesłanych przez nich fotografii.

6. Nagrodzone  fotografie  zgłoszone  do  konkursu  przechodzą  nieodpłatnie  na  własność
Organizatora.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  ich  bezpłatnej  reprodukcji  w swoich
materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych.  Uczestnik  konkursu  udziela  nieodpłatnego
prawa do wykorzystania swojej pracy.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  lub  odwołania  konkursu  bez  podania
przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 832 52 18
Kontakt: Tomasz Dudlej
e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl

PRZYGOTOWAŁ:
Tomasz Dudlej
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Tel. 74 832 36 62
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Załącznik nr 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH WALENTYNKOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Realizując  wymogi  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym
dalej „RODO”, informujemy:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane
kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);

2. dalszych  informacji  w zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  udziela  inspektor
ochrony danych (dane kontaktowe - e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym  imię i  nazwisko,  adres e-mail lub
wizerunek będą  przetwarzane  na  potrzeby  uczestnictwa  w  WALENTYNKOWYM
KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Biuro Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i promocji tego wydarzenia -
na podstawie Pani/Pana zgody - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.
6 ust. 1 lit. a RODO;

4. konsekwencją  niepodania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych,  o  których  mowa
w pkt 3, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

5. przesłanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  oraz  zdjęć  w  celu  uczestniczenia
w ww. konkursie  oznacza  jednocześnie  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana
danych osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt  3  na stronie
internetowej www.pow.dzierzoniow.pl oraz w ramach profilu Powiatu Dzierżoniowskiego
na  portalu  społecznościowym  Facebook  (administrator  nie  będzie  przekazywać  tych
danych innym odbiorcom);

7. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach
gromadzonej dokumentacji konkursu - okres przechowywania danych osobowych wynika
z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

8. posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz
ich  poprawiania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

9. w przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych,  ma
Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną
danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  ale nie
będą  przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  -  w  tym
profilowania („profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych,  które  polega  na  ich  wykorzystaniu  do  oceny  niektórych  czynników
osobowych  osoby  fizycznej,  w szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów
dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);

11. administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

PRZYGOTOWAŁ:
Tomasz Dudlej
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO

Ja,  niżej  podpisana/-y,………………………………………,  zgodnie  z  REGULAMINEM
KONKURSU WALENTYNKOWEGO, którego organizatorem jest Starosta Dzierżoniowski,
działając  jako  opiekun  prawny  małoletniej/-ego
……………………………………………………………  wyrażam  zgodę  na  jej/jego
uczestnictwo w tym konkursie.
Jednocześnie  oświadczam,  że  znana  jest  mi  treść  ww.  REGULAMINU
WALENTYNKOWEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  oraz  wyrażam  zgodę
na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  osoby  małoletniej*
do celów:

 uczestnictwa w konkursie;
 udostępnienia  mojego  indywidualnego  zdjęcia/*zdjęcia  osoby  małoletniej,

podpisanego imieniem i nazwiskiem - dane w tym zakresie mogą zostać upublicznione
w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego - zgodnie z regulaminem konkursu (strona
internetowa Powiatu Dzierżoniowskiego -  www.pow.dzierzoniow.pl;  profil  Powiatu
Dzierżoniowskiego na portalu Facebook).

Oświadczam, że została mi doręczona klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w ramach ww. konkursu.

* zaznaczyć odpowiednio

Moje dane to:
Imię i Nazwisko: ………………………...........

Adres e-mail: …………………….....................

Podpis i data: …………………………….........

................................. ............................. .................................
    imię i nazwisko data podpis 

PRZYGOTOWAŁ:
Tomasz Dudlej
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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