REGULAMIN
Konkursu fotograficznego „Bielany i Żoliborz w kwiatach 2022r.”

1. Tytuł konkursu - „Bielany i Żoliborz w kwiatach 2022r.”
2. Termin konkursu – od 01czerwca 2022r. do 30 czerwca 2022r. do godz.19.00.
3. Organizator -Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, ul. Marii Kazimiery 20
lok. 2, 01-641 Warszawa, e-mail: biuro@tpw-zb.pl, www.tpw-zb.pl, tel. 22 251 54 57.

4. Sponsorami nagród będą Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany oraz
sklep Leroy Merlin Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, 00 - 175 Warszawa.
5. Uczestnicy konkursu–pełnoletni mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje z Żoliborza i Bielan.
6. Cel konkursu - promocja i propagowanie upiększania Warszawy poprzez zieleń i kwiaty.
7. Temat konkursu -zdjęcia wykonane na terenie dzielnic Bielany i/lub Żoliborz ukwieconych
balkonów, okien, ogródków przydomowych, ogródków, skwerów.

8. Uwaga: Zdjęcia zamieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i na stronie
Towarzystwa
Przyjaciół
Warszawy
Oddział
Żoliborz-Bielany
https://www.facebook.com/tpw.zoliborzbielany/- przez administratora, bez podawania danych
autora zdjęcia, ale ze wskazaniem lokalizacji obiektu (ulica, nr domu). Każde z przesłanych
zdjęć będzie publikowane po spełnieniu warunków opisanych w punktach 9, 10, 11 i 12.
9. Koordynatorzy konkursu – z ramienia TPW Oddział Żoliborz-Bielany są: Justyna Jasionowska
(Bielany) i Jadwiga Godlewska(Żoliborz), a z ramienia Leroy Merlin Arkadia - Edward Tober.
10. Tryb zgłaszania prac konkursowych - Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu
maksymalnie 3 zdjęcia poprzez przesłanie ich na adres e-mail: biuro@tpw-zb.pl wraz z kartą
Zgłoszenia Uczestnika (skan lub zdjęcie wypełnionej karty), stanowiącą Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
4. Zdjęcia powinny być:
a. odpowiedzią na niniejszy konkurs
b. opatrzone krótkim opisem sfotografowanego obiektu (koniecznie, gdzie
wykonane – adres i kiedy)
c.

zdjęcie zostało

zdjęcia muszą przedstawiać tylko te obiekty, których właściciel/właściciele wyrazili zgodę na
ich publikację, o której też mowa w karcie zgłoszenia

d. zdjęcia nie mogą zawierać treści ogólnie określanych, jako wulgarne
e. zdjęcia powinny być w formacie JPG nie większe od 2 MB.
11. Publikowane przez Organizatora zdjęcia będą takiej jakości, w jakiej zostały przesłane na
konkurs.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, wraz z
załącznikiem nr 1 - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
zgodywzwiązku ze zgłoszeniem Uczestnika do konkursu fotograficznego „Bielany i Żoliborz w
kwiatach 2022r.”
13. Uwaga:Wszyscy Uczestnicy konkursu, poprzez udział w konkursie, udzielają nieodpłatnej licencji
niewyłącznej do swoich zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz
terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji Organizatora.

14. Termin zgłaszania udziału w konkursie i przesłania zdjęć - od 01 czerwca 2022 r do 30
czerwca 2022r. do godziny 19.00. Zdjęcia przesłane 30 czerwca 2022r. po godzinie 19.00 lub
po 30 czerwca 2022 r. nie będą publikowane i w związku z tym nie będą brały udziału w
konkursie.
15. Przesłane, w okresie trwania konkursu, zdjęcie/zdjęcia będą publikowane na Facebooku, na
profilu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany nie później niż w ciągu 48
godzin od przesłania.
16. Jury konkursu, to użytkownicy Facebooka, którzy zechcą polubić zamieszczone na profilu
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany zdjęcia
17. Każdy użytkownik Facebooka może polubić (zalajkować) wiele zdjęć.
18. Nagrody– nagrodzone trzema nagrodami będą w kolejności zdjęcia, które uzyskają największą
liczbę polubień (lajków) na dzień 30 czerwca 2022r na godz.19.00.
18.1.1. Pierwszą nagrodę stanowić będzie bon towarowy o wartości 500 zł do sklepu Leroy
Merlin Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa oraz album/książka o tematyce
ogrodniczej.
18.1.2. Drugą nagrodę stanowić będzie bon towarowy o wartości 250 zł do sklepu Leroy
Merlin Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa oraz album/książka o tematyce
ogrodniczej.
18.1.3. Trzecią nagrodę stanowić będzie bon towarowy o wartości 150 zł do sklepu Leroy
Merlin Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa oraz album/książka o tematyce
ogrodniczej.
19. Ważne: Rozstrzygająca w konkursie jest liczba polubień, stąd zdjęć nie należy przesyłać na
ostatnią chwilę.
20. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 lipca 2022r. Informacja o rozstrzygnięciu
konkursu zamieszczona będzie na Facebooku, na profilu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Oddział Żoliborz-Bielany oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.tpw-zb.pl .
21. Wręczenie nagród nastąpi 7 lipca 2022r. o godzinie 18.00 w siedzibie Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.2, 01-641
Warszawa lub w innym terminie uzgodnionym przez sponsorów i laureatów.
22. Postanowienia końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień
niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń, niezależnych od Organizatora,
mających wpływ na przebieg i organizację konkursu, o czym poinformuje na swoim profilu
na Facebooku.
Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany
ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody
w związku ze zgłoszeniem Uczestnika do konkursu fotograficznego
„Bielany i Żoliborz w kwiatach 2022r.”
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa jest:
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania TPW Oddział Żoliborz-Bielany, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w TPW Oddział
Żoliborz-Bielany za pomocą adresu tpwsekretarz@hotmail.com.
3. Administrator danych osobowych – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą pl. Zamkowy 10,
00-277 Warszawa - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej
w ust. 3.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu fotograficznego
„Bielany i Żoliborz w kwiatach 2022r.” oraz rok po jego rozstrzygnięciu, tj. do dnia 30 czerwca
2023r.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,



dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w TPW Oddział
Żoliborz-Bielany Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Załącznik nr 2

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany
ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
KONKURSU BIELANY I ŻOLIBORZ W KWIATACH 2022r.
1. Imię, nazwisko.....................................................................................................................

2. Adres e-mail Uczestnika……………………………………………………………………………..
3. Zgłaszam następujące obiekty (przykładowe nazwy obiektów: okno, balkon, ogródek, skwer,
podwórko):
Nr
zdjęcia

Nazwa obiektu

Adres obiektu (ulica i numer domu)

Zgoda
właściciela
obiektu na
publikację
zdjęcia i adresu
obiektu*
Tak/Nie

1.
2.
3.
* publikowane będą wyłącznie zdjęcia przedstawiające obiekty, których właściciel/właściciele wyrazili
zgodę i podana będzie nazwa ulicy i numer domu.

data................................2022r.

podpis Uczestnika …………………………

