REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"OCEAN I LUDZIE SĄ NIEROZŁĄCZNIE ZWIĄZANI"
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego, mieszczące się w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia,
zwane dalej „Organizatorem”.
1.2 Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 1 STYCZNIA 2021 roku do 14 LUTEGO 2021 roku
(do godziny 24:00). Informacje o konkursie ukażą się na stronie Aktualności Akwarium Gdyńskiego:
https://akwarium.gdynia.pl/category/aktualnosci/.
1.3 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwisy
Facebook oraz Instagram, ani z nimi związany.
1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
1.5 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo
nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za
zgodą (załącznik nr 2 do Regulaminu) swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych
mogą wziąć udział w Konkursie, gdy praca autora zostanie zgłoszona do Konkursu przez jego rodzica
lub przedstawiciela ustawowego.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie
ich rodzin i osoby im najbliższe.
III. ZASADY KONKURSU
3.1 Każdy Uczestnik konkursu, aby wziąć w nim udział, powinien wykonać 1-2 zdjęć
przedstawiających ujęcie obejmujące tematykę konkursu, czyli związek ludzi i oceanu.
3.2 W Konkursie może wziąć udział praca dotąd niepublikowana i nienagradzana.
3.3 Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Komisję Konkursową jest wysłanie drogą
elektroniczną na adres: konkursyakwarium@mir.gdynia.pl. Minimalny rozmiar 1 pliku zdjęciowego
powinien wynosić 1 MB. W tytule wiadomości proszę wpisać: ,,Konkurs fotograficzny Ocean i
ludzie”. W treści wiadomości email powinny się znaleźć:






ZDJĘCIE/ZDJĘCIA (maksymalnie 2 różne zdjęcia) załączone w formacie JPG. Zdjęcia powinny
mieć dobrą jakość. Jakość zdjęć musi umożliwić ocenę pracy konkursowej;
DANE AUTORA: imię, nazwisko, wiek autora i miejscowość zamieszkania;
OPIS PRACY KONKURSOWEJ (co przedstawiają zdjęcie/zdjęcia). Do 50 znaków ze spacjami;
Telefon kontaktowy i adres email (w przypadku osób niepełnoletnich kontakt do
rodzica/opiekuna);
W przypadku uczestników pełnoletnich – zgoda uczestnika stanowiąca załącznik nr 1 do
Regulaminu (podpisany dokument proszę załączyć jako skan lub zdjęcie dobrej jakości do
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wiadomości ze zdjęciami). Oryginał zgody – załącznik nr 1 Regulaminu powinien zostać
przesłany na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB Centrum Edukacji, Al. Jana Pawła II 1,
81-345 Gdynia, z dopiskiem „konkurs fotograficzny” do dnia 19 lutego 2021 roku (wpływ do
skrzynki pocztowej Akwarium Gdyńskiego);
W przypadku uczestników niepełnoletnich – zgoda rodziców/opiekunów stanowiąca
załącznik nr 2 do Regulaminu (podpisany dokument proszę załączyć jako skan lub zdjęcie
dobrej jakości do wiadomości ze zdjęciami). Oryginał zgody – załącznik nr 2 do Regulaminu
powinien zostać przesłany na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB Centrum Edukacji, Al. Jana
Pawła II 1, 81-345 Gdynia, z dopiskiem „konkurs fotograficzny” do dnia 19 lutego 2021 roku
(wpływ do skrzynki pocztowej Akwarium Gdyńskiego).

3.4 Jeśli jakość zdjęcia/zdjęć jest niewystarczająca do rzetelnej oceny (zdjęcie nie jest wyraźne),
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia takiej pracy, ze względu na niemożność oceny
walorów opisanych w IV 4.2.
3.5 Wysłanie zdjęcia/zdjęć pracy konkursowej oraz załącznika nr 1 do Regulaminu – dla uczestników
pełnoletnich lub załącznika nr 2 do Regulaminu przez rodzica/opiekuna (w przypadku uczestnictwa
osoby niepełnoletniej), o których mowa w II 2.1 oraz III 3.3 tożsame jest z zaakceptowaniem
warunków niniejszego Konkursu.
3.6 Konkurs przebiega następująco:








od 1 STYCZNIA 2021 roku do 14 LUTEGO 2021 roku (do godziny 24:00) Uczestnicy mogą
przesyłać Zgłoszenia;
do 19 LUTEGO 2021 roku Uczestnicy przesyłają podpisane oryginały załącznika nr 1 do
Regulaminu (dla osób pełnoletnich) lub załącznika nr 2 do Regulaminu (dla osób
niepełnoletnich), wpływ do skrzynki pocztowej Akwarium Gdyńskiego do godziny 15:30, na
adres podany w III 3.3;
od 19 LUTEGO do 23 LUTEGO 2021 roku czas na obrady Komisji Konkursowej (Jury) w celu
wyłonienia zwycięzców;
24 LUTEGO 2021 roku nastąpi opublikowanie wyników Konkursu Fotograficznego na profilu
Facebook, Instagram i stronie internetowej Akwarium Gdyńskiego w formie Wirtualnej
Galerii. W tym samym dniu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani w wiadomości email o
wynikach konkursu (z podaniem imion, wieku i miejscowości zamieszkania zwycięzców);
do 15 MARCA 2021 roku do zwycięzców zostaną przesłane pocztą nagrody .

3.7 W konkursie fotograficznym przewidziano 10 równorzędnych nagród. Do każdego ze
Zwycięzców zostanie przesłana osobna wiadomość z prośbą o przesłanie adresu zamieszkania do
wysyłki nagród. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Brak
możliwości skontaktowania się z Laureatem bądź odpowiedzi na wiadomość w terminie 5 dni od dnia
otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie,
oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego
tytułu wobec Organizatora.
IV. OCENA I NAGRODY
4.1 Oceny nadesłanych na Konkurs prac fotograficznych dokona Jury składające się z pracowników
Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, które zostanie powołane przez Organizatora do
dnia 31 grudnia 2020 roku.
4.2 Przy ocenie zdjęć Jury będzie głównie brało pod uwagę:
a) zgodność treści zdjęcia/zdjęć z zadaną tematyką;
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b) wykonanie techniczne zdjęcia/zdjęć;
c) oryginalność zdjęcia/zdjęć.
4.3 Nagrody dla zwycięzców:


każdy 10 wyłonionych zwycięzców otrzyma: podwójną wejściówkę na ekspozycję Akwarium
Gdyńskiego, pakiet gadżetów reklamowych oraz nagrodę książkową/album o tematyce
przyrodniczej.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
4.4 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w stopniu niezbędnym do realizacji przebiegu tego Konkursu.
5.2 Administratorem danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Gdyni (81-332) przy ul. Kołłątaja 1, kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem email: sekretariat@mir.gdynia.pl.
5.3 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,
adresem: iod@mir.gdynia.pl.

którym można się skontaktować pod

5.4 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:


organizacji i przeprowadzenia konkursu fotograficznego "OCEAN I LUDZIE SĄ NIEROZŁĄCZNIE
ZWIĄZANI", w tym wyłonienia zwycięzców konkursu, na podstawie dobrowolnej zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, na
adres wskazany w pkt. 3.3;
 publikacji imienia i nazwiska zwycięzców, pod umieszczonymi zdjęciami nadesłanych prac, w
celach informacyjnych, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 rozliczenia przeprowadzonego Konkursu, udokumentowania oceny prac uczestników
konkursu przez Komisję Konkursową oraz prowadzenia innej wymaganej dokumentacji
również do celów wykazania rozliczalności wymaganej przepisami RODO, na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.5 Administrator przetwarza dane osobowe z zakresu katalogu danych zwykłych, tj. imię nazwisko
uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego, wiek, miejsce zamieszkania, adres, numer telefonu oraz
adres e-mail.
5.6 Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz
w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
5.7 Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie
wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
5.8 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj.
działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
5.9 Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego,
znajdującego się w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB, 81-345 Gdynia, aleja Jana Pawła II 1, tel. +48
587 326 620, a w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, sądy. Odbiorcami danych
osobowych mogą być również osoby, które zapoznały się z materiałami, wynikami konkursu
upublicznionymi na stronie internetowej Administratora Akwarium Gdyńskiego
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https://akwarium.gdynia.pl,
stronie
Facebook
Akwarium
Gdyńskiego
https://www.facebook.com/AkwariumGdynskie, stronie Instagram Akwarium Gdyńskiego
https://www.instagram.com/akwariumgdynskie oraz organy publiczne, instytucje i podmioty
trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5.10 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5.11 Mają Państwo prawo do:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania
opartego na zgodzie;
 prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz żądania
usunięcia danych Pani/Pana dziecka. Wycofanie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
5.12 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i
podstawy prawnej przetwarzania:
 dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania
przez uczestnika konkursu zgody wobec tego przetwarzania, lub do czasu realizacji zadania,
do którego dane osobowe zostały zebrane;
 dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu zakończenia
czynności związanych z rozstrzygnięciem Konkursu;
 dane osobowe zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych, przetwarzane w celu realizacji
osobistych praw autorskich, autora pracy, związanych z publikowaniem nagrodzonej pracy
oraz imienia i nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w
wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z Administratorem oraz na ich
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, przetwarzane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
5.13 Podanie danych osobowych uczestnika konkursu, których podstawę stanowi zgoda na udział w
konkursie jest dobrowolne, jednakże wymagane do celu wzięcia udziału w Konkursie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akwarium.gdynia.pl
6.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zmiany czasu trwania Konkursu w
każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez uczestników. O zmianie
Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie
https://www.facebook.com/AkwariumGdynskie/
6.4 W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
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