
Regulamin konkurs „Pozdrowienia z wakacji” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Pozdrowienia z wakacji” zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta i 

Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin działający w imieniu i na rzecz Gminy Pelplin, 

zwany dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz 

określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz zwycięzców 

Konkursu, zwanych dalej Laureatami. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 

niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające 

go do udziału w Konkursie. 

 

§ 2 Przedmiot i cel konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem 

najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęć 

zawierających pozdrowienia z wakacji dla mieszkańców Gminy Pelplin (bez względu na to, gdzie 

spędzają wakacje). 

2. Konkurs ma na celu promocję Gminy Pelplin oraz aktywizację i integrację społeczności lokalnej.  

 

 

§ 3  Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terenie Gminy Pelplin. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, a także 

współmałżonkowie, wstępni, zstępni jak też osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. 

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie Zgłoszeń 

Konkursowych w imieniu osób trzecich. 

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie 

danych jest całkowicie dobrowolne. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu, do dnia 02.09.2019 r. na adres  poczty 

elektronicznej konkurs@pelplin.pl  

 

 

 

mailto:konkurs@pelplin.pl


§ 4 Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od 12.07.2019 do 02.09.2019 r.  

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, 

zawierającego pozdrowienia z wakacji dla mieszkańców Gminy Pelplin.  

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 (jedną) fotografię. 

4. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które: 

a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz 

prawa własności intelektualnej, 

b) zawierają treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi lub dobrymi 

obyczajami, w szczególności zawierają treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne, propagujące 

przemoc lub nienawiść. 

5. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż: 

a) jest twórcą fotografii zgłoszonej do Konkursu, 

b) przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonej fotografii; 

c) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; 

d) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na zgłoszonej fotografii na 

rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora w zakresie 

o jakim mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. 

e) ponosi względem Organizatora pełną odpowiedzialność w razie zgłoszenia roszczeń lub 

pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora 

fotografii, do których nabył prawa na mocy niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe tym samym oświadcza, iż akceptuje 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

7. Każdy Uczestnik ma prawo przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe, zawierające maksymalnie 

1 (jedną) fotografię 

8. W przypadku wysłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego, 

każde następne uznaje się za nieważne. 

9. Zdjęcia, nadsyłane przez Uczestników Konkursu, będą na bieżącą w trakcie trwania Konkursu 

prezentowane na profilu facebook Gminy Pelplin - www.facebook.com/gminapelplin w celach 

promocyjnych Konkursu.  

10. Zgłoszenie Konkursowe złożone przed lub po terminie, określonym w § 4  ust. 1, jak również 

zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych danych, a także w inny sposób naruszające 

wymogi niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa uznaje się za 

nieważne. 

11.  Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i 

utrudnienia w przesyłaniu Zgłoszenia Konkursowego wynikające z przyczyn nie leżących po stronie 

Organizatora. 

 

§ 5 Ocena fotografii i zasady wyłaniania laureatów konkursu 

 

1. Komisja konkursowa  powołana przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 13.09.2019 r. 

2. Komisja dokona wyboru Laureatów przez wybór trzech najlepszych fotografii według własnego 

uznania, kierując się kryterium kreatywności i oryginalności, walorów artystyczne fotografii oraz 

jej zgodności z tematyką konkursu 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.09.2019 r. na stronie www.pelplin.pl oraz na facebooku 

www.facebook.com/gminapelplin 

http://www.facebook.com/gminapelplin
http://www.pelplin.pl/
http://www.facebook.com/gminapelplin


§ 6 Nagrody 

1. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody.  

2. Nagrodami w Konkursie są:  

a) Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca: czek o wartości 200 zł  

b) Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca:  czek o wartości 150 zł  

c) Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca:  czek o wartości 100 zł 

3. Wręczenie nagrody nastąpi podczas Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie we wrześniu 2019 r. 

Szczegóły dotyczące miejsca i czasu wydania nagrody zostaną uzgodnione indywidualnie z 

Laureatami. 

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo, na mail podanego w formularzu 

konkursowym, w sposób określony postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Laureaci nie mogą odstąpić nagrody innej osobie. 

 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą 

fotografii oraz że przysługują jemu pełne autorskie prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela 

Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonej do Konkursu bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania fotografii - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d. jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej 

opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub 

fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych, a także na stronie 

internetowej www.pelplin.pl lub oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i 

marketingowych Organizatora. 

3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania nagrodzonej fotografii na żadnym z pól eksploatacji 

wymienionych w § 7 ust. 2. 

4. Organizator korzystając z fotografii nie będzie miał obowiązku oznaczania jego autora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść 

Zgłoszenia Konkursowego narusza ich prawa. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi 

Uczestnik. 

 

 

 

 

 

 



§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, iż:  

1. Administratorem Pana(-ni) danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 

4, 83-130 Pelplin, NIP: Urząd – 593-24-01-208, Gmina – 593-10-05-137 REGON: Urząd – 

000528988, Gmina – 191675333. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(-ni) się skontaktować w 

sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym 

adresem poczty elektronicznej: iod@pelplin.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy 

Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin. 

3. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 

a) realizacji konkursu „Pozdrowienia z wakacji” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, 

b) realizacji konkursu „Pozdrowienia z wakacji” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie 

wyrażonej zgody na publikację wizerunku. 

4. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom 

współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których 

Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp. 

5. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

6. Posiada Pan(-ni) prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,  

b) sprostowania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,  

c) usunięcia Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,  

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej 

właśnie podstawie przetwarzał Pana(-ni) dane osobowe, przy czym brak zgody lub jej cofnięcie 

nie może powodować wobec Pana(-ni) jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, 

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   

7. Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Panu(-ni) danych 

osobowych.  

8. Podanie przez Pana(-nią) danych osobowych jest niezbędne do realizowania celów związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu „Pozdrowienia z wakacji” 

9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

10. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu.  

11. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności 

dostępnej na stronie BIP jednostki, pod linkiem: 

http://bip.pelplin.pl/Article/id,629.html 

 



§ 9  Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu do wglądu wszystkich 
zainteresowanych w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora www.pelplin.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, 
uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, jak również uniemożliwiające wydanie nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami niniejszego 
Regulaminu.  

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach reklamowych mają jedynie 
charakter informacyjny i pomocniczy.  

5. Cała komunikacja pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem dotycząca przebiegu Konkursu odbywa 
się za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs@pelplin.pl  

6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na adres e-mail podany 
przez niego w formularzu konkursowym.  

7. Organizator ma prawo utrwalić wizerunek Laureatów i wykorzystywać go do celów reklamowych i 
promocyjnych bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody na utrwalenie i bez odrębnego 
wynagrodzenia dla Laureatów.  

8. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do 
zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądowego, wówczas pozostałe postanowienia 
niniejszego Regulaminu będą ważne i pozostaną w mocy.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

10.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu 
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Załącznik nr 1 do Regulamin konkurs 
 „Pozdrowienia z wakacji” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „POZDROWIENIA Z WAKACJI” 

 

Skan wypełnionego czytelnie i podpisanego formularza należy wraz z fotografią wysłać na adres 

mailowy  konkurs@pelplin.pl do dnia 02.09.2019 r. 

 

Dane Uczestnika Konkursu: 

IMIĘ NAZWISKO   
 

NUMER TELEFONU  
 

E-MAIL  
 

MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA  
 

 

 Oświadczam, że*:  
 

 Zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu konkursu „Pozdrowienia 
z wakacji” organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin.  

 Jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na 
terenie Gminy Pelplin 

 Nie jestem pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, a także współmałżonkiem, 
wstępnym, zstępnym, jak też osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z 
pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. 

 Jestem wyłącznym twórcą fotografii zgłoszonej do konkursu oraz przysługują mi pełne 
autorskie prawa majątkowe do tego utworu.  

 Posiadam wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na zgłoszonej fotografii 
na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie wizerunku przez 
Organizatora w zakresie określonym w regulaminie konkursu.  

 Udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonej do konkursu bez 
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, na zasadach określonych w 

regulaminie konkursu. 
 
* w przypadku akceptacji w pole  należy wstawić znak X. 

 

 

 
 ………………………………………………………….  

czytelny podpis 



Załącznik nr 2 do Regulamin konkurs 
 „Pozdrowienia z wakacji” 

Oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(motyw 42 RODO) 
 

Pelplin , dnia  

(miejscowość)  (DD.MM.RRRR) 
 

Ja niżej podpisany(-a)  

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  przez  Administratora:  

Urząd Miasta i Gminy Pelplin 

(nazwa Administratora Danych Osobowych, któremu udzielana jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych) 

  
Niniejsza zgoda, obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych,  
w następujących celach: 

1. Imię Nazwisko, nr telefonu, adres kontaktowy, adres e-mail. – w celach kontaktowych 
związanych z uczestnictwem w konkursie „Pozdrowienia  
z wakacji”. 

2. Wizerunek – w celach związanych z:  

  

  

  

Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i że są one 
zgodne z prawdą. 

 

(podpis osoby, której dane osobowe dotyczą) 
Podstawa pawna:  
Art. 6 pkt. 1 lit. a oraz Art. 9 pkt 2 lit a.  RODO 
Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

Klauzula informacyjna  
 

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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, iż:  

12. Administratorem Pana(-ni) danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pelplin,  
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, NIP: Urząd – 593-24-01-208, Gmina – 593-10-05-137; 
REGON: Urząd – 000528988, Gmina – 191675333. 

13. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(-ni) się 
skontaktować w sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych i realizacji swoich praw 
pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@pelplin.pl lub pisemnie na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin. 

 

umieszczeniem go i publikacją na 

prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin stronie internetowej i innych mediach 

prowadzonych przez Administratra Danych w tym także mediach społecznościowych. 
 

mailto:daneosobowe@simex.pl


14. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 

c)   

  

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych kontaktowych, 

d)  propagowania wizerunku Gminy Pelplin oraz aktywizacji i integracji  

 społeczności lokalnej. 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na publikację 
wizerunku. 

15. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również 
podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli 
podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych 
osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 
usługi informatyczne itp. 

16. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

17. Posiada Pan(-ni) prawo do żądania od Administratora: 

g) dostępu do Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,  

h) sprostowania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,  

i) usunięcia Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,  

j) ograniczenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

k) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli 
Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pana(-ni) dane osobowe, przy czym 
brak zgody lub jej cofnięcie nie może powodować wobec Pana(-ni) jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji, 

l) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   

18. Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Panu(-
ni) danych osobowych.  

19. Podanie przez Panu(-ni) danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizowania 
umowy oraz korzystania z uprawnień pracowniczych – w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów prawa, w pozostałym zaś zakresie dobrowolne. 

20. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, 
ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

21. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu.  

22. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto  
w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie BIP naszej jednostki, pod linkiem: 
http://bip.pelplin.pl/m,629,polityka-ochrony-danych.html. 

23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych 
wyżej celów. 

 

umożliwienia bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z udziałem  
w konkursie. 

 


