Regulamin konkursu fotograficznego
w SMLW „Popowice” we Wrocławiu
§1
Udział w konkursie fotograficznym może wziąć każdy członek SMLW ”Popowice”, który
zgłosi chęć przystąpienia do niego.
§2
Termin przekazywania zdjęć do konkursu będzie podawany każdorazowo, co roku
w ogłoszeniu.
§3
1. Zdjęcia należy przekazywać:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@smpopowice.pl
lub
b) osobiście na płycie CD lub DVD do siedziby Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28,
II piętro, Sekretariat,
lub
c) w formie papierowej (wywołane zdjęcia), minimalny format 18x24.
2. Każde zdjęcie należy zapisać lub wysłać w postaci osobnego pliku w formacie JPG
objętości od 1MB do 3 MB. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru:
IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_PRACY_01, IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_PRACY_02, itd.
3. Do przekazanych prac należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora,
adres, telefon kontaktowy.
4. Do przekazanych prac należy także dołączyć podpisana zgodę na przetwarzanie
danych osobowych o treści (Załącznik Nr 1):
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
i zbieranie moich danych osobowych: imiona, nazwisko, adres w zasobach SMLW
„Popowice”, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, przez: SMLW „Popowice”
z siedzibą: ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław (zwaną dalej Spółdzielnią), w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz na udostępnienie moich danych osobowych w siedzibie
Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni i w gazetce osiedlowej „Nasze
Popowice”.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że przysługuje mi możliwość wycofania zgody
w każdym czasie, prawie wglądu i możliwości poprawiania danych oraz że dane te nie będą
udostępniane innym podmiotom.
Dane kontaktowe w sprawie niniejszej zgody: tel. ………….., e-mail: ………………………...
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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)
§4
1. Przekazanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich
oraz majątkowych do zdjęć.
2. Przekazując prace na konkurs, auto oświadcza, że prawa osób trzecich zostały
wyjaśnione, a autor posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób
utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
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3. Autor zdjęć akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez SMLW „Popowice” w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, w tym archiwizację jego danych osobowych w zasobach
Spółdzielni.
4. Autor zdjęć wyraża również zgodę na udostępnienie jego danych osobowych oraz
przekazanych zdjęć poprzez ich ekspozycję w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie
internetowej Spółdzielni i w gazetce osiedlowej „Nasze Popowice”.
§5
Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Rady Zespołu
Nieruchomości Nr 1 Polana i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park rozpatrzy
kandydatury w konkursie w momencie wpłynięcia co najmniej 10 zgłoszeń.
§6
1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
2. O terminie, miejscu wystawy prac i uroczystym rozdaniu nagród poinformujemy na
stronie internetowej Spółdzielni i w ogłoszeniu w siedzibie Spółdzielni.
§7
Powyższy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 64/10/V/2015 Rady
Nadzorczej z dnia 27.10.2015r. i obowiązuje od dnia 27.10.2015r.
Przedmiotowy Regulamin został zmieniony Wnioskiem Nr 7/IV/2018 Rady
nadzorczej w dniu 26.04.2018r.
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