
[Wpisz tutaj] 
 

Regulamin konkursu 

"GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY WIOSNĄ W OBIEKTYWIE!” 

 

Celem konkursu jest: 

− upowszechnianie i popularyzacja fotografii, 

− kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu, 

− utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Gminy Janowiec Kościelny. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

− wykonanie i przesłanie zdjęć ukazujących piękno oznak wiosny na terenie Gminy 

Janowiec Kościelny, 

− zdjęcia mogą być robione zarówno telefonem jak i aparatem fotograficznym, 

− każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie, 

− zdjęcia należy wysłać  pod postem na stronie Facebook  lub   drogą mailową na adres 

sok-janowiec@wp.pl w terminie do 31.05.2021r. wraz z następującymi  danymi: 

a) imię i nazwisko,  

b) lokalizacja-miejscowość w jakiej wykonano zdjęcie,  

c) telefon kontaktowy. 

− zdjęcie musi byś zrobione w tym roku! 

 

Ogłoszenie wyników konkursu: 

− ogłoszenie wyników nastąpi w połowie czerwca na stronie internetowej Gminy 

Janowiec Kościelny oraz na Facebooku Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu 

Kościelnym,  

− zwycięzcy zostaną nagrodzeni o czym poinformujemy telefonicznie lub drogą mailową, 

− w przypadku publikacji zdjęć zawierających wizerunek laureatów konkursu 

Samorządowy Ośrodek Kultury odbierze od laureatów konkursu lub ich 

rodziców/opiekunów prawnych stosowne zgody na publikację wizerunku, 

− wyróżnione zdjęcia zostaną umieszczone w Gminnym kalendarzu na 2022 rok! 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1) Administrator danych osobowych: 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 148, 13-111 Janowiec 

Kościelny, tel.: 89 626 20 89, e- mail: sok-janowiec@wp.pl (dalej: SOK). 

 

2) Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych: 

SOK będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu w celu: 

a) organizacji konkursu, 

b) informowania lokalnej społeczności o działaniach podejmowanych przez SOK 

poprzez publikację danych osobowych w przestrzeni publicznej, w tym na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny oraz portalu 

społecznościowym Facebook SOK. 
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Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Dane będą przetwarzane przez rok od czasu ogłoszenia wyników konkursu, a następnie 

zostaną usunięte. Natomiast dane publikowane w przestrzeni publicznej będą 

przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do momentu usunięcia materiałów przez 

SOK. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę 

można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: sok-janowiec@wp.pl lub 

informując o tym Kierownika SOK. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego SOK dokonał na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

3) Informacja o odbiorcach danych osobowych: 

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być ujawniane podmiotom realizującym 

zadania na rzecz i w imieniu SOK, takim jak:  

a) dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z 

zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, 

b) podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz 

w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

c) każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w 

przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej. 

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe będą 

przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony 

danych osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje 

serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez 

amerykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości 

dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu 

danych osobowych przez te służby. 

4) Przysługujące prawa: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom konkursu przysługuje 

prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach 

dozwolonych prawem. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych w zakresie, 

w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej 

zgody.  

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z SOK za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: sok-janowiec@wp.pl 

Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod.sokjk@edpo.pl lub pisemnie na 

wskazany wyżej adres SOK. 


