
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Wehikuł czasu – 30 lat samorządności Gminy Łubniany” 

 
§ 1  

1. Gmina Łubniany zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym  
z okazji 30-lecia samorządności w Polsce pod hasłem „Wehikuł czasu – 30 lat 
samorządności Gminy Łubniany”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Referat Promocji i Turystyki Urzędu Gminy Łubniany. 
Dane kontaktowe Organizatora: 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany 
tel. 77 42 70 579 

 
 

§ 2  
Zadanie konkursowe 

Przedmiotem konkursu jest dostarczenie dwóch zdjęć wykonanych w tej samej scenerii 
oraz/lub w tym samym ustawieniu w odstępie czasowym 20-30 lat na terenie Gminy 
Łubniany: 

 jedno zdjęcie pochodzące z okresu do 1990 
 drugie zdjęcie wykonane w latach 1991-2020 

 
§ 3  

Warunki uczestnictwa  
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która zgłosi zestaw dwóch fotografii 

wykonanych zgodnie z opisem w § 2 
2. Uczestnicy podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia): 

a) poniżej 18 roku życia 
b) powyżej 18 roku życia 

3. Parametry zdjęć: 
 2 oddzielne zdjęcia w formacie JPG w dobrej rozdzielczości 
 obydwa zdjęcia w tej samej orientacji (pion/poziom) 

4. Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden zestaw fotografii. 
5. W przypadku fotografii przedstawiającej ludzi, uczestnik jest zobowiązany dostarczyć 

zgodę na rozpowszechnienie wizerunku podpisanej przez osobę będącą na zdjęciu.  
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Gminy Łubniany. 
 

§ 4  
Termin i warunki dostarczenia prac  

1. Fotografie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łubniany:  
 na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive) na adres ul Opolska 104, 46-024 

Łubniany 
 lub mailowo na adres: promocja@lubniany.pl 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych: imienia, nazwiska 
oraz adresu mailowego i nr telefonu. 

3. Termin dostarczenia zestawów zdjęć upływa 31 lipca 2020 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 17 sierpnia 2020 r. 



 
§ 5  

Ocena prac i zasady przyznawania nagród  
1. Nagrodą w konkursie są bony upominkowe i nagrody rzeczowe.  Nagrody otrzyma 6 

laureatów.  
2. Oceny prac i wyłonienia laureatów dokonuje jury,  powołane przez Organizatora 

konkursu. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej lubniany.pl oraz na profilu gminy 

na fb. 
4. Nagrody należy odebrać w siedzibie urzędu. O terminie odbioru nagród laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 
 

§ 6 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu, autor zdjęć dokonuje: 
a. przeniesienia na Organizatora własności zdjęć w formie plików elektronicznych, 
b. przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie prawa własności nośników, na których 

zdjęcia zostały utrwalone 
2. Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu,  

a) Organizator otrzymuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii lub ich 
elementów w nieograniczonym czasie na wszelkich polach eksploatacji.  

b) na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe, a uczestnikom 
konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez 
Organizatora ze zgłoszonych fotografii. 

3. Wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich i ochrony wizerunku, ponoszą uczestnicy konkursu. 
 

 
§ 7  

Postanowienia końcowe  

1.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu 
konkursu oraz zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 
danych osobowych.  
2.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
konkursie.  
3.Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

Informacje dot. danych osobowych 
w sytuacji przetwarzania danych osobowych dotyczących działań promocyjnych Gminy 

Łubniany 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (tzw. RODO) informujemy, iż: 



1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest 
Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77/4270533, email: 
ug@lubniany.pl 
2) Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany. Dane 
kontaktowe: ul. Opolska 104 46-024 Łubniany, e -mail: iod@lubniany.pl,  
tel. 77 4270534. 
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1c RODO  
w zw. z Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym bądź zgoda osoby, której 
dane dotyczą 
4) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach konkursowych, wymienionych w 
§1 pkt 1 Regulaminu realizowanego konkursu  
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania. 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych 
do tej ustawy. 
7) Przysługują Pani/Panu prawa:  
-prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych; 
-prawo dostępu do treści swoich danych; 
-prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych; 
-prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych; 
-prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie, w sytuacji gdy 
przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego Urzędu oraz wykonywania zadań 
publicznych lub sprawowanie władzy publicznej;  
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi – jeżeli przetwarzanie opiera 
się na Pani/Pana zgodzie lub w związku z zawarciem przez Pana/Panią umowy;  
-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w związku ze 
szczególną Pani/Pana sytuacją – prawo to przysługuje wówczas gdy Pana/Pani dane 
przetwarzane są w związku z realizacją zadania publicznego; 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
9) Pani Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani 
profilowane. 
10) Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest 
niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 
11) Podanie danych osobowych może być warunkiem ustawowym, warunkiem zawarcia 
umowy lub dobrowolne. 

 
 
 
 


