
Regulamin 
Konkursu Graficznego

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest prezentacja i promocja kultury oraz jej wpływu na rozwój człowieka.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta, ul. Targowa 9, 22-110 
Ruda-Huta .

 § 2 
Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Ruda-Huta.
2. Konkurs jest podzielony na 2 kategorie wiekowe: 
I – 11- 17 lat
II -  18 lat i więcej

§ 3
 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
2. Każdy uczestnik wykonuje  w dowolnym programie graficznym w formacie A3  1 plakat 
reklamujący ulubioną książkę lub film.
8.  Plakat  należy  dostarczyć  w  postaci  elektronicznej,  plik  pdf  lub  jpg.,  na  adres  e-mail:
biblioteka@ruda-huta.pl 
9. Prace należy zgłaszać do 23 maja 2021 r. W e-mailu należy podać imię, nazwisko, wiek oraz
wkleić  paragraf  5  niniejszego  regulaminu  wraz  z  podpisem  uczestnika  lub  rodzica  
w przypadku osób niepełnoletnich. 
10. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
11. O rozstrzygnięciu i rozdaniu nagród poinformujemy uczestników telefonicznie lub e-mailowo 
oraz poprzez stronę internetową Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta do dnia 6 czerwca 2021 r. 

§ 4 
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych:

1. Administratorem danych jest: Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta.
2. Dane uczestnika będą przechowywane przez 10 lat, a następnie zniszczone. Dane w nich zawarte
przestaną  być  wówczas  przetwarzane,  za  wyjątkiem  imion  i  nazwisk  uczestników  oraz
miejscowości,  z których pochodzą (dane nadal będą dostępne na stronach internetowych i  będą
przetwarzane na potrzeby promocji kolejnych edycji konkursu).
3.  Wyrażający  zgodę  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych,
prawo  do  sprzeciwu  oraz  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego.  Zgodnie  
z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na
jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku
złamania  przepisów  prawa,  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie
obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 5 
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku.

1. Wyrażanie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na
zlecenie organizatora jest równoznaczne z:
- Zgodą na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie
wizerunku  wszelkimi  dostępnymi  aktualnie  technikami  i  metodami,  rozpowszechnianie  oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań,



imprez,  materiałach  służących  popularyzacji  działań  organizatorów  poprzez  rozpowszechnianie
wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach, wystawach itp.;
- Oświadczeniem, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
- Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta
- Oświadczeniem, że rodzic/opiekun prawny/uczestnik udziela zgodę na uczestnictwo.
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.
Na podstawie art. 29 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR),
Wyrażenie zgody jest równoznaczne z:
- Zapoznaniem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne
przetwarzanie  danych  osobowych  moich/mojego dziecka  dla  potrzeb  organizacji  i  prowadzenia
konkursu w pełnym jego zakresie.
-  Byciem  poinformowanym  o  prawie  dostępu  do  swoich  danych,  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  ich  przetwarzania,  wycofania  zgody  na  przetwarzanie,  prawie  do  przenoszenia
danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6 
Postanowienia końcowe.

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
2. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator lub osoby 
przez niego wskazane.
KONTAKT:
Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta, Tel.(82) 568-60-71.


