REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZEW NATURY”
Celem konkursu jest:
Ukazanie Ogrodu Zoologicznego jako miejsca aktywnej rekreacji i edukacji,
w którym można zaobserwować niezwykłą różnorodność świata zwierząt.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Wiek uczestników:
 kategoria I – DZIECI do 14 lat
 kategoria II –DOROŚLI i MŁODZIEŻ w wieku 15-18 lat
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów,
dostarczając deklarację, która jest integralną częścią regulaminu.
3. Zgłaszając zdjęcia należy dołączyć podpisaną KLUZULĘ INFORMACYJNĄ (odpowiednią dla
osoby dorosłej lub niepełnoletniej).
4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
5. Uczestnik konkursu może przekazać maksymalnie 8 odbitek w formacie 20 cm x 30 cm, kolorowych
lub czarno – białych. Do wywołanych zdjęć należy dołączyć zapis cyfrowy na CD.
6. Po zakończeniu konkursu Uczestnicy mogą odbierać prace, które nie są eksponowane na wystawie.
Pozostałe fotografie, będą do odbioru w miesiącu grudniu 2019 r. Prace nieodebrane do końca
stycznia 2020 r, pozostają własnością Organizatora konkursu.
7. Prace powinny na odwrocie zawierać informacje: imię i nazwisko autora (w przypadku dzieci
i młodzieży – wiek uczestnika), telefon kontaktowy, ewentualnie tytuł i komentarz do zdjęcia.
8. Autor zdjęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów konkursu wszystkich
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz promocji ZOO
Płock.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych.
10. Termin składania prac: 1 września 2019 roku.
11. Prace na konkurs powinny być przesłane pocztą na adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku,
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, lub składane osobiście w sekretariacie od poniedziałku
do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – ZEW NATURY”.
12. Zgłoszenie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie nie narusza
praw autorskich osób trzecich ani innych praw osób trzecich oraz, że prawa autorskie wykonawcy
zdjęć do tych utworów nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
13. Autor zdjęć lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora zdjęć wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich i dziecka/podopiecznego danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego
„ZEW NATURY” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych,
a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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)).

14. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 Kategoria DOROŚLI i MŁODZIEŻ
– dwie nagrody główne – rowery (ROMET Gazela 3.0 oraz KROSS Hexagon 1.0 lub Lea 1.0),
roczne zaproszenia do ZOO, upominki rzeczowe
– miejsce II i III oraz wyróżnienia – zaproszenia do ZOO, vouchery do Festa Italiana,
bilety do NoveKino Przedwiośnie, upominki rzeczowe
 Kategoria DZIECI
– nagroda główna – kompletny zestaw akwarystyczny, roczne zaproszenie do ZOO,
zaproszenie do Parku Linowego ZOOLANDIA, upominki rzeczowe,
– miejsce II i III oraz wyróżnienia – zaproszenia do ZOO i Parku Linowego ZOOLANDIA,
vouchery do Festa Italiana, bilety do NoveKino Przedwiośnie, upominki rzeczowe.
15. Ostatecznej oceny prac dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora.
16. Wybrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zoo.plock.pl, na portalu
społecznościowym facebook ZOO Płock oraz na wystawie pokonkursowej w płockim ZOO.
17. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2019 roku w płockim ZOO.
18. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
19. Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej www.zoo.plock.pl
20. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać osobiście w Promocji i Marketingu ZOO Płock,
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, pod nr tel.: (24) 366 05 18 lub wysyłając zapytanie na adres
e-mail: magdalena.kowalkowska@zoo.plock.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Deklaracja udziału dziecka w konkursie pn. „ZEW NATURY”.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:
........................................................................................................, które ma lat …………..……………

(imię i nazwisko dziecka)

(wiek dziecka)

w konkursie fotograficznym pn. „ZEW NATURY”, organizowanym przez Miejski Ogród Zoologiczny
w Płocku.
Informacje o rodzicach/opiekunach:
Imię ………………………………………………………….…..
Nazwisko ………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………...……..

……………........................................................
(podpis rodzica bądź opiekuna)
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Klauzula informacyjna (dorośli)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (dalej „rozporządzenie”) informuję, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka
Budżetowa w Płocku z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator
danych”).
 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce
Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl, tel. 603
606 095.
 Pani/Pana dane osobowe umieszczone na odwrocie fotografii: imię i nazwisko oraz numer
telefonu kontaktowego, przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu Pani/Pana uczestnictwa w
konkursie fotograficznym "ZEW NATURY", organizowanym przez Administratora danych
(podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a/ rozporządzenia).
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, w którym bierze
Pani/Pan udział.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana, jeśli będzie to konieczne do wykonania przez
Administratora danych usługi, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom
Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz
innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie
z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 Posiada Pani/Pan prawo:
a) do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
b) dostępu do treści udostępnionych danych,
c) żądania sprostowania danych osobowych,
d) żądania usunięcia danych osobowych,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać udostępnionych przez Panią/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych na odwrocie
fotografii, bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak wzięcie przez
Panią/Pana udziału w imprezie/konkursie fotograficznym „ZEW NATURY”.
Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej: …..................................................................
data, miejsce, czytelny podpis

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska
2 moich danych osobowych umieszczonych na odwrocie fotografii w celu mojego uczestnictwa
w konkursie fotograficznym „ZEW NATURY”, organizowanym przez Miejski Ogród Zoologiczny –
Jednostka Budżetowa w Płocku.

…………………………………………..
data, miejsce, czytelny podpis

egz nr 3 dokumentacja IODO
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Klauzula informacyjna (niepełnoletni)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (dalej „rozporządzenie”) informuję, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku
z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).
 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce
Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl, tel. 603
606 095.
 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego umieszczone
na odwrocie fotografii w postaci: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz numer telefonu
kontaktowego, przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu uczestnictwa Pani/Pana
dziecka/podopiecznego w konkursie fotograficznym "PiZEW NATURY", organizowanym przez
Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a/ rozporządzenia).
 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane
do czasu zakończenia konkursu, w którym Pani/Pana dziecko/podopieczny bierze udział.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana, jeśli będzie to konieczne do wykonania przez
Administratora danych usługi, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom
Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz
innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie
z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 Posiada Pani/Pan prawo:
a) do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
b) dostępu do treści udostępnionych danych,
c) żądania sprostowania danych osobowych,
d) żądania usunięcia danych osobowych,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka/podopiecznego narusza przepisy rozporządzenia.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać udostępnionych przez Panią/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych na odwrocie
fotografii, bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak wzięcie przez Pani/Pana
dziecko/podopiecznego udziału w konkursie „ZEW NATURY”.
Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej: …..................................................................
data, miejsce, czytelny podpis

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska
2 moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego umieszczonych
na odwrocie fotografii w celu uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w konkursie fotograficznym
„ZEW NATURY”, organizowanym przez Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku.

…………………………………………..
data, miejsce, czytelny podpis

egz nr 3 dokumentacja IODO
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