Regulamin V konkursu fotograficznego „Funkcjonariusz na szlaku.
Zamki, dwory i pałace”.
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości
Autorów. Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie
mogą być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
3. Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej w formie pliku cyfrowego
w formacie JPEG, zdjęcie powinno mieć ok. 2 Mb., rozdzielczość min. 1280 pikseli na
dłuższym boku oraz być wykonane w poziomie. Zdjęcie nie może zawierać żadnych
znaków wodnych lub podpisów identyfikujących autora. W przesłanym zgłoszeniu poza pracami konkursowymi - należy przesłać wypełniony i zeskanowany formularz
zgłoszeniowy.
4. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że jej Autor akceptuje niniejszy regulamin
oraz, że praca konkursowa spełnia wymogi określone w regulaminie, w szczególności
nie narusza praw osób trzecich, w tym nie narusza majątkowych i osobistych praw
autorskich. Z chwilą przekazania prac konkursowych Organizatorowi, Autor przenosi
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tychże prac, wraz z prawami
zależnymi, w szczególności prawo do ich reprodukcji w wersji elektronicznej oraz
opublikowania ich w kalendarzu, na stronach internetowych SW, w mediach
społecznościowych SW lub innych wydawnictwach SW.
5. Wszystkie egzemplarze nadesłanych na Konkurs prac konkursowych, z chwilą ich
dostarczenia, stają się własnością Organizatora.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Organizator powołuje Jury Konkursu.
8. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni
wyróżnieniem w formie krótkoterminowego urlopu (lub nagrodą rzeczową).
9. Każdy uczestnik może zgłosić max. 3 prace.
10. Komisja konkursowa oceniając prace, będzie brała pod uwagę w szczególności
oryginalność i jakość prac, ciekawe ujęcie tematu, pomysłowość i trafność doboru tematyki z
tematem konkursu.
11. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.sw.gov.pl, w mediach
społecznościowych SW, w kalendarzu przygotowanym przez OISW Katowice na rok 2023r.
bądź innych wydawnictwach SW.
12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace niezgodne z wymaganiami organizatora,
nie będą oceniane.
13. W przypadku zgłoszenia się do konkursu, a w szczególności otrzymania nagrody w
Konkursie, Autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac
wraz z podpisem w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, stronach
internetowych należących do Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć
każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a
także ich rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie i Intranecie, telefonach komórkowych oraz w inny sposób
wskazany przez organizatora konkursu.
14. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego
prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadesłanych prac - ustawa o ochronie

danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul.
Mikołowska 10, na zasadach określonych w ustawie z dnia ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniu
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 (tzw. RODO)
danych osobowych zawartych w „Formularzu zgłoszeniowym” w celu umożliwienie
przeprowadzenia konkursu i dalszej prezentacji nadesłanych prac.
15. Jednocześnie informuje się, że:
a. Administratorem Danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ,
Katowice, ul. Mikołowska 10. adres e-mail: oisw_katowice@sw.gov.pl;
b. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych,
iod_oisw_katowice@sw.gov.pl
c. celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie Konkursu i dalszej prezentacji
nadesłanych prac
d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
e. dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu i podczas dalszej
prezentacji nadesłanych prac
f. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem uczestnictwa w
Konkursie. Konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości udziału w Konkursie
g. przekazane dane osobowe nie podlegają profilowaniu
16. Osobom - uczestnikom konkursu przysługuje prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
jej podstawie przed cofnięciem zgody;
c. przeniesienia danych do innego Administratora danych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Żądanie realizacji praw wymienionych w pkt a-c proszę przesłać w formie pisemnej do
Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)
f. Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie. Konsekwencją nie wyrażenia
zgody będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
17. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego
regulaminu.

