Regulamin Konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka.
2. Konkurs skierowany jest do: dzieci, młodzieży oraz starszych.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie 4 powiatów województwa łódzkiego:
( powiat kutnowski, powiat łęczycki, powiat poddębicki, powiat łowicki).
4. Cele konkursu:
- Pogłębienie wiedzy na temat Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Pobudzenie kreatywności i inwencji twórczej.
- Edukacja i kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Termin:
Czas trwanie konkursu: 13 kwietnia – 29 kwietnia 2021r.
6. Warunki uczestnictwa:
- Należy przesłać na podany adres e-mail dowolne zdjęcie związane z
tematyką 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
- Może być to rysunek plastyczny, wiersz, bądź zdjęcie jak obchodzisz ten
dzień.
- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
- Każdy uczestnik ma obowiązek nadesłać wraz z pracą, kartę zgłoszenia oraz
oświadczenie RODO podpisaną przez pełnoletniego uczestnika, bądź rodzica
lub opiekuna , które znajdują się w załączniku z regulaminem
- Każdy uczestnik ma prawo poprosić znajomych o polubienie nadesłanej
pracy. Może również podać link ze swoją pracą tak, aby znajomi mogli je
polubić i udostępniać dalej.
7. Zgłoszenia i termin nadsyłania prac:
- Zdjęcia prac, wraz z sfotografowanym podpisanym przez
rodziców/opiekunów oświadczeniem RODO i kartą zgłoszenia, należy przesłać
mailowo na adres: biuro@blaszczyk.senat.pl najpóźniej do 29.04.2021r.
- W karcie zgłoszenia należy podać numer telefonu oraz dokładny adres
zamieszkania.
- Nadesłane zdjęcia będą udostępnione na stronie
https://www.facebook.com/senatorblaszczyk i będą oceniane w zależności od
liczby polubień.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu:
-Zdjęcia będą udostępnione 2 maja, można „lajkować” wyłącznie do 31 maja. -Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane po 1 czerwca 2021r.
9. Nagrody:
- Wszyscy uczestniczy otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy
- Zdjęcia z największą ilością polubień zostaną uhonorowane atrakcyjnymi
nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami i będą opublikowane na stronie
internetowej http://www.blaszczyk.senat.pl/

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U. UE L
119, s. 1) –dalej RODO, informujemy iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu, jest Biuro
Senatora RP Przemysława Błaszczyka w Łęczycy Pl. Tadeusza
Kościuszki 11 pok. 12.
2. Cele przetwarzania:
Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu Patriotycznego „Vivat 3
Maj!”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku
otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie.
3. Podstawa prawna przetwarzania:
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji
jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora –podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1
lit. RODO)
- Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
4. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji
konkursu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody,

dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu
zakończenia realizacji zadania.
5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Uczestnik konkursu posiada prawo:
- Żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18
RODO;
- W zakresie danych zbieranych na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO,
prawo do wzniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec
przetwarzania dotyczących uczestnika konkursu danych osobowych;
- W zakresie danych zbieranych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- Prawo do wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO,
-Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowychPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem
niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.

Prawa autorskie
1. Z chwilą zgłoszenia prac do konkursu wszelkie autorskie prawa
majątkowe związane ze zgłoszoną pracą konkursową nieodpłatnie
przechodzą na Organizatora. Prace konkursowe mogą być
wykorzystywane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej
zgody autorów lub ich opiekunów. Prawa obejmują wykorzystanie całości
lub części pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na
następujących polach eksploatacji;
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań
– wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych.
b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w
części oraz jego opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie,
odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych
naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci, na
plakatach w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich
innych formatach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczenia i
produkcji towarów, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych
oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i
komputerowych;
c) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w
całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub
części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji
całości lub poszczególnych części utworu , oraz zezwalania na
dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez
podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i
opracowań, również przez podmioty trzecie;
d) w zakresie wykorzystywania we wszelkich formach komunikacji,
promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału
reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych i promocyjnych takich, jak ogłoszenia prasowe, reklamy
zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie
w sieci Internet.
2. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa zależne, o których
mowa w ust. 1.

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w
zgłoszeniu udziału w Konkursie Patriotycznym „Vivat 3 Maj! ” w celu przeprowadzenia
konkursu organizowanego przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka w Łęczycy pl.
Tadeusza Kościuszki 11 pok. 12

........................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość)

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych......................................................
osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych
danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie Patriotycznym „Vivat 3 Maj! ” w celu
przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka
w Łęczycy pl. Tadeusza Kościuszki 11 pok. 12

............................................................................
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej,
data, miejscowość)

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię: …………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………..
*Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

*Tel.: ……………………………… Adres e-mail: ……………………………………...........

UWAGA! Dane dotyczące adresu zamieszkania oraz nr telefonu
komórkowego, są obowiązkowe!

………………………………………………………………
(data, miejscowość, podpis uczestnika konkursu,
bądź rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej)

