KONKURS
„Moja łąka kwietna”
1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100
Świecie.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik przesyła 1 zdjęcie.
4. Zgłaszana na konkurs praca nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich.
5. Pracę należy przesłać na adres e-mail organizatora: promocja@csw.pl
6. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie
do nadesłanej pracy oraz oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie nagrodzonego zdjęcia oraz publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejsca
zamieszkania w materiałach związanych z relacją pokonkursową w wydawnictwach oraz na
stronach internetowych, jak również na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i
marketingowych.
7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnienie pracy
bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu oraz jej rozpowszechnianie i udostępnianie.
8. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem.
9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.
10. Termin nadsyłania prac upływa 27 września 2021 r.
11. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione zostaną poinformowani mailowo o sposobie odbioru
nagród. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
12. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe może dokonać innego
podziału nagród.
13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2021 r. Wyniki konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.csw.pl.
14. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
15. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu
społecznościowym Facebook.
16. Więcej informacji pod nr tel. 52 56 83 165.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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”), przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100.
Adres e-mail: sekretariat@csw.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: daneosobowe@csw.pl, telefonicznie: 52 56 83 108.
Państwa Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu
„Jednodniowa wycieczka po Powiecie Świeckim”. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość
zamieszkania, adres e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną.
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez: Starostę Świeckiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie w celu przeprowadzenia
konkursu „Jednodniowa wycieczka po Powiecie Świeckim” oraz w relacjach pokonkursowych
(w mediach)?
TAK

NIE

………………………….………………………………………………
(podpis oraz data)

