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CHARAKTERYSTYKA KONKURSU 
 
W konkursie mogą wziąć udział Mieszkańcy Gminy Krokowa, którzy ukończyli 18 lat. 
 
CELE KONKURSU 
 
-    podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej; 
-    podnoszenie świadomości ekologicznej odnośnie prawidłowej segregacji; 
-    zmiana postrzegania odpadów nie jako śmieci, a jako surowce wtórne; 
-    uwrażliwienie mieszkańców na aktualne problemy środowiska, jak również rozbudzenie 
zainteresowania właściwym postępowaniem z odpadami w tym segregacji odpadów 
 
PRZEPISY OGÓLNE 
1.    Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora sp. z o.o. przy 
współudziale Gminy Krokowa. 
 Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu –Ewelina Senderska 
2.    Konkurs jest adresowany do Mieszkańców Gminy Krokowa. 
3.    Ocenie są poddawane prace przedstawiające przedmioty, do których wykonania zostały 
wykorzystane odpady komunalne. 
4.    Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
5.    Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
 
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 
1.    Każdy autor może nadesłać na konkurs 1 fotografię cyfrową o tematyce zgodnej z celami 
konkursu. 
2.    Fotografie powinny być przesłane w formie cyfrowej – w postaci plików komputerowych 
formatu JPG, o minimalnej rozdzielczości 1200x1600 pikseli  na adres elektroniczny 
konkursekologiczny2019@wp.pl 
3. W treści e-maila należy podać dane autora, opis zdjęcia, nr telefonu oraz zgodę na 
administrowanie danymi w celu rozstrzygnięcia konkursu. 
4.    Przesłane pliki nie będą zwracane. 

5.    Termin nadsyłania prac upływa 31.10.2019 r. 

6.    Zgłaszane prace nie mogą być retuszowane, zmieniane elektronicznie, nie zezwala się na 

stosowanie fotomontaży. 

7.    Fotografie osób spoza Gminy Krokowa będą dyskwalifikowane. 

8.    Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej https://krokowa.pl/ 

9.    Po zakończeniu konkursu organizator będzie miał prawo do bezpłatnych publikacji 

fotografii w materiałach informujących o wynikach konkursu we wszystkich mediach, w formie 

drukowanej czy elektronicznej. 

10.    Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych prac na konkurs 

w dowolnych wydawanych materiałach. 

11.    Nadesłanie pracy na konkurs stanowią jednocześnie deklarację, że: 

https://krokowa.pl/


-   uczestnik jest autorem/autorką załączonych zdjęć; 

-   przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu; 

-   wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.; 

-    wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć 

w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. 

 

ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW 

1.    Oceny zdjęć i ich wyboru dokona komisja wybrana na potrzeby konkursu. 

2. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne – Aparaty Fotograficzne 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia jego 

zakończenia. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 

Nr 119), informujemy, że:  

a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Urząd Gminy w Krokowej oraz Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: 

agora.wejherowo@wp.pl  

c) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia konkursu „Z 

ekologią za Pan Brat” 

d) Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 

1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 z późn. zm., UODO), 

polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 

Regulaminem.  

e) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 

uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

f) Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja 

umowy (akceptacja Regulaminu i udziału w projekcie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

g) Uczestnikom przysługują prawa do: -) dostępu do danych, -) sprostowania danych, -) usunięcia danych, -) ograniczenia 

przetwarzania danych, -) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, -) przenoszenia danych, -) cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w projekcie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

h) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 

maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja 



uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 

Administratora.  

i) Przetwarzanie danych w związku z udziałem w projekcie obejmuje także publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w 

jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o projekcie oraz w celach rozliczenia merytoryczno-finansowego projektu. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia udział w warsztatach (projekcie). Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad 

zawartych w Regulaminie oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 


