
REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”

1.  Organizatorem  Konkursu  Fotograficznego  „Leśne,  wodne  i  łąkowe  -  ptaki  Mazowsza  w  obiektywie”  zwanego  
dalej „Konkursem” jest Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie,  ul.  1 Maja 24, 07-130 Łochów  
oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a, 05-200 Wołomin,
zwane dalej Organizatorami.

2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów przyrodniczych Polski z uwzględnieniem regionu Mazowsza, b) zainteresowanie
lokalnej  społeczności  przyrodą  własnego  regionu,  c)  rozwijanie  wrażliwości  artystycznej  oraz  prezentacja  twórczości  
w dziedzinie fotografii, d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

3.  Przedmiotem  Konkursu  są  fotografie  ptaków  leśnych,  wodnych  i  łąkowych  wykonane  na  obszarze  województwa
mazowieckiego.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów regionalnych przyrody oraz żyjących na terenie Mazowsza
ptaków.

5.  Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostaną  opublikowane  na  stronach  internetowych  Organizatorów oraz  na  profilach  
w mediach społecznościowych Organizatorów.

6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2021 roku. Dokładne miejsce i czas
zostanie podany w informacji o przygotowanym wcześniej wydarzeniu.

7. Organizatorzy (pracownicy biblioteki zatrudnieni na etacie) oraz członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty związanej z rozdaniem nagród.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. W konkursie jest tylko jedna kategoria zdjęć związana z tematem
zadania.

3.  Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich.

4. Terminarz konkursu fotograficznego:

21.03.2021 - 21.04.2021 - czas trwania konkursu i przyjmowanie zgłoszonych prac,

21.04.2021 - 28.04.2021 - obrady jury i ocena zgłoszonych fotografii,

9 maja 2021 wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie
(współautorstwo).

6.  Fotografie  należy  nadesłać  w  formie  elektronicznej  na  adres  promocja@bplochow.pl z  dopiskiem  „Konkurs
Fotograficzny”.

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia.

mailto:promocja@bplochow.pl


9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna
rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię, zobowiązany jest  
do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii,  że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację  
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

13.  Każdy uczestnik Konkursu,  przesyłając fotografię  zgodnie  z treścią ust.  5 wyżej,  udziela niewyłącznej,  nieodpłatnej
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i  prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia  Konkursu oraz w zakresie  wynikającym  
z treści niniejszego Regulaminu.

JURY 

1. Organizatorzy powołują Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY

1.  Trzynaście  zwycięskich  prac konkursowych  zostanie  umieszczonych  na wystawie  pokonkursowej  oraz nagrodzonych
nagrodami  (pierwsze  trzy  miejsca)  i  upominkami  (wyróżnienia).  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  umieszczenia  
na wystawie więcej niż trzynastu prac, a wybór pozostałych niż w/w pozostawia Jury.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

4.  Organizatorzy  Konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do  opublikowania  imion  i  nazwisk  laureatów  Konkursu  
oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatorów oraz w prasie, mediach i internecie.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

6. Po przeprowadzonym Konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisania protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

7.  Nagrody nieodebrane do 31 maja  2021 roku  przepadają  i  przechodzą na własność  Organizatorów.  Termin  i  miejsce
odebrania nagrody po wernisażu wyróżniony uczestnik ustala z Organizatorami (promocja@bplochow.pl).

KOMISJA

1.  Do  kontroli  prawidłowości  Konkursu  powołana  zostaje  Komisja,  w  skład  której  wchodzić  będą  przedstawiciele
Organizatorów.

2.  Komisja  będzie  nadzorować  wykonanie  przez  Organizatorów  wszystkich  zobowiązań  wynikających  z  niniejszego
Regulaminu.

3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół przez powołaną Komisję.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Regulamin  niniejszego  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibach  Organizatorów  oraz  na  stronach  internetowych
www.pbp.wolomin.pl  i www.bplochow.pl .

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne
pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,

c)  zgadza  się  na  opublikowanie  zdjęć  na  stronach  internetowych  Organizatorów  i  w  mediach  społecznościowych
Organizatorów w  czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w Łochowie i Wołominie, w wyznaczonym miejscu przez
Organizatorów oraz innych miejscach na terenie województwa mazowieckiego wskazanych przez Organizatorów.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.  Organizatorzy nie biorą prawnej  odpowiedzialności  za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej
dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.  Organizatorzy  nie  roszczą  sobie  przeniesienia  praw  autorskich  ani  majątkowych  do  nadesłanych  prac,  pozostają  
one własnością intelektualną autorów.

7.  Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  lub  żądania  
ich usunięcia,  w tym celu powinni  skontaktować  się oni z Organizatorami,  którzy są administratorami  danych.  Podanie
danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych 
z  Konkursem  oraz  rozpatrywania  reklamacji  Uczestników  Konkursu)  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  wzięcia  
udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 21 marca 2021 roku.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Współadministratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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  (zwane  dalej  RODO)  jest  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  im.  Heleny  i  Stefana
Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin zwana dalej Administratorem.

2. Drugim współadministratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej RODO) jest Biblioteka Publiczna im. Medarda Dowanrowicza 
w Łochowie ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów zwana dalej Administratorem.

3. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy
skontaktować się poprzez adres email: dyrektor@pbp.wolomin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

4.  Biblioteka  Publiczna  im.  Medarda  Downarowicza  w Łochowie  wyznaczyła  Inspektora  Ochrony  Danych.  We  wszystkich  sprawach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  należy
skontaktować się poprzez adres email: dyrektor@bplochow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
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5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. zgoda osoby uczestniczącej w Konkursie.

6. Współadministratorzy solidarnie odpowiadają za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO.

7. Oprócz danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia przetwarzany będzie wizerunek osoby odwiedzającej budynek Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie i na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora  (monitoring wizyjny zlokalizowany na terenie biblioteki)  w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony
mienia oraz na podstawie art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2020 roku poz. 1320).

8. Oprócz danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia przetwarzany będzie wizerunek osoby odwiedzającej budynek Biblioteki
Publicznej  im.  Medarda  Downarowicza  w  Łochowie  na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  f  RODO  tj.  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz na podstawie art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca  
1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2020 roku poz. 1320). 

9. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. Współadministratorzy Danych Osobowych w związku z organizacją Konkursu udostępnili klauzule informacyjne stanowiące załącznik
nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.

                                                                                                            



      Załącznik nr 1

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

„Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”

Imię

Nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Ilość nadesłanych 
fotografii

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób które znalazły
się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów
reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze
mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom Konkursu.

 ❑ Wyrażam  /   nie  wyrażam  (niepotrzebne  skreślić)  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  ❑
w  zgłoszeniu  konkursowym (tj. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu) oraz umieszczenie mojego imienia i nazwiska  na liście  
osób  wyróżnionych  bądź  nagrodzonych  (jeżeli  zdjęcie  zostanie  wyróżnione  bądź  nagrodzone)  w  związku  z  moim  uczestnictwem  
w Regionalnym  Konkursie  Fotograficznym „Leśne,  wodne  i  łąkowe  –  ptaki  Mazowsza  w obiektywie”,  którego  współorganizatorem  
jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin.
Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  mam  prawo  wycofać  powyższą  zgodę  w  dowolnym  momencie  poprzez  złożenie  
stosownego  oświadczenia  do  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  im.  Heleny  i  Stefana  Nasfeterów  w  Wołominie  ul.  Ogrodowa  1A,  
05-200 Wołomin.  Dane będą mogły  być  przetwarzane  do czasu wycofania  zgody.  Brak zgody będzie  skutkował  brakiem możliwości  
wzięcia udziału w Konkursie.

….........................................................................................….....................................................................................................(czytelny podpis)

Oświadczam,  że  otrzymałem/am  Klauzulę  informacyjną  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  im.  Heleny  i  Stefana  Nasfeterów  
w  Wołominie  ul.  Ogrodowa  1A,  05-200  Wołomin  –  współadministratora  danych  osobowych  w  zakresie  udziału  w  Konkursie   
„Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”.

…......................................….......................................................................................................................................................(czytelny podpis)

 ❑ Wyrażam  /   nie  wyrażam  (niepotrzebne  skreślić)  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu❑
konkursowym (tj. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu) oraz umieszczenie mojego imienia i nazwiska  na liście osób wyróżnionych
bądź nagrodzonych (jeżeli zdjęcie zostanie wyróżnione bądź nagrodzone) w związku z moim uczestnictwem w Regionalnym Konkursie
Fotograficznym  „Leśne,  wodne  i  łąkowe  –  ptaki  Mazowsza  w  obiektywie”,  którego  współorganizatorem  jest  Biblioteka  Publiczna  
im. Medarda Downarowicza w Łochowie ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,  że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego
oświadczenia do Biblioteki  Publicznej  im.  Medarda Downarowicza w Łochowie  ul.  1 Maja 24, 07 – 130 Łochów. Dane będą mogły  
być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

…..................................................................................................................................................................................................(czytelny podpis)

Oświadczam,  że  otrzymałem/am  Klauzulę  informacyjną  Biblioteki  Publicznej  im.  Medarda  Downarowicza  w  Łochowie  
ul.  1 Maja 24, 07 – 130 Łochów – współadministartora danych osobowych w zakresie udziału w Konkursie  „Leśne, wodne i łąkowe  
– ptaki Mazowsza w obiektywie”.

………………………….………….............................................................................................................................................(czytelny podpis)



Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna współadministratora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie 
dla osób uczestniczących w Regionalnym Konkursie Fotograficznym 

„Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”

Współadministrowanie Danymi Osobowymi:
Niniejszym  informujemy,  że  dokonujemy  współadministrowania  Pana/Pani  Danymi  Osobowych  w  rozumieniu
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 (zwane dalej RODO) w związku z organizacją konkursu wspólnie z Biblioteką Publiczną 
im. Medarda Downarowicza w Łochowie ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów.
Współadministrator:
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin. 
Inspektor Ochrony Danych:
Współadministrator  Danych  Osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych.  We wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  ,  należy
skontaktować  się  poprzez  adres  email:  dyrektor@pbp.wolomin.pl,  pisemnie  na  adres  siedziby  Administratora  Danych
Osobowych.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a) Na podstawie z art.  6 ust.1 lit.  a RODO – wyrażenie zgody na udział w Konkursie  „Leśne,  wodne i łąkowe  
– ptaki  Mazowsza w obiektywie”, które  wiąże się z przekazaniem danych osobowych  tj.  imienia  i  nazwiska,
adresu email (jeżeli adres mailowy zawiera dane identyfikacyjne), numer telefonu.

b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na umieszczenie imienia i nazwiska  na liście osób
wyróżnionych bądź nagrodzonych (jeżeli zdjęcie zostanie wyróżnione bądź nagrodzone),

c) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – wizerunku osoby odbierającej nagrodę w konkursie jako niezbędne  
do  celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów Administratora  danych  osobowych  w przypadku
wejścia  na  teren  biblioteki  (monitoring  wizyjny  zlokalizowany  na  terenie  biblioteki)  w  celu  zapewnienia
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz na podstawie art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy (Dz. U z 2020 roku poz. 1320).

Odbiorcy danych osobowych:
Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) dostawcom  usług  zaopatrujących  Administratora  Danych  Osobowych  w  rozwiązania  techniczne  
 oraz  organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności 
dostawcom usług teleinformatycznych),

b) osobom odwiedzającym stronę internetową współadministratora,
c) osobom odwiedzającym profil biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator  Danych  Osobowych  nie  przekazuje  Pana/i  danych  do  państw trzecich  tj.  poza  terytorium  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
Okres przechowywania danych:
Dane  osobowe   będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  od  dnia  pierwszego  roku  następującego  po  roku,  w  którym
zrealizowano przedsięwzięcie lub do czasu wycofania przez Pana/ią zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje  Panu/i  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  sprostowania
(poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych
oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych
w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w  dowolnym  momencie,  w  zakresie  w  jakim  Pan/i  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  udzielonej  zgody  
na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować
się poprzez kanały komunikacji  wskazane w pkt.  Administrator danych osobowych.  Może Pan/i również wnieść skargę  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy podanie danych jest obowiązkowe:
Przetwarzanie pozyskanych od Pana/i danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może
uniemożliwić udział w konkursie.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna współadministratora Biblioteki Publicznej 
im. Medarda Downarowicza  w Łochowie dla osób uczestniczących 

w Regionalnym Konkursie Fotograficznym„Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”

Współadministrowanie Danymi Osobowymi:
Niniejszym  informujemy,  że  dokonujemy  współadministrowania  Pana/Pani  Danymi  Osobowych  w  rozumieniu
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 (zwane dalej RODO) w związku z organizacją konkursu wspólnie z  Powiatową Biblioteką
Publiczną im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin.
Współadministrator:
Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza  w Łochowie ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów. 
Inspektor Ochrony Danych:
Współadministrator  Danych  Osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych.  We wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  ,  należy
skontaktować  się  poprzez  adres  email:  dyrektor@bplochow.pl  pisemnie  na  adres  siedziby  Administratora  Danych
Osobowych.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a)  Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na udział w Konkursie  „Leśne, wodne i łąkowe  
               – ptaki Mazowsza w obiektywie”, które wiąże się z przekazaniem danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu

email (jeżeli adres mailowy zawiera dane identyfikacyjne), numer telefonu.
b)   Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na umieszczenie imienia i nazwiska  na liście osób 
wyróżnionych bądź nagrodzonych (jeżeli zdjęcie zostanie wyróżnione bądź nagrodzone),
c) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – wizerunku osoby odbierającej nagrodę w konkursie jako niezbędne 
do  celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów Administratora  danych  osobowych  w przypadku  
wejścia  na  teren  biblioteki  (monitoring  wizyjny  zlokalizowany  na  terenie  biblioteki)  w  celu  zapewnienia  
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz na podstawie art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  
Kodeks pracy (Dz. U z 2020 roku poz. 1320).

Odbiorcy danych osobowych:
Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)  dostawcom  usług  zaopatrujących  Administratora  Danych  Osobowych  w  rozwiązania  techniczne   
oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności  
dostawcom usług teleinformatycznych),

b)   osobom odwiedzającym stronę internetową współadministratora,
c)   osobom odwiedzającym profil biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator  Danych  Osobowych  nie  przekazuje  Pana/i  danych  do  państw trzecich  tj.  poza  terytorium  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
Okres przechowywania danych:
Dane  osobowe   będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  od  dnia  pierwszego  roku  następującego  po  roku,  w  którym
zrealizowano przedsięwzięcie lub do czasu wycofania przez Pana/ią zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje  Panu/i  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  sprostowania
(poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych
oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych
w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w  dowolnym  momencie,  w  zakresie  w jakim Pan/i  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  udzielonej  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować
się poprzez kanały komunikacji  wskazane w pkt.  Administrator danych osobowych.  Może Pan/i również wnieść skargę  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Czy podanie danych jest obowiązkowe:
Przetwarzanie pozyskanych od Pana/i danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może
uniemożliwić udział w Konkursie.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


