
Regulamin konkursu „Radomszczanie w podróży” 

I. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Miasto Radomsko.

II. Cele Konkursu
1. Promocja tradycji fotograficznych. 
2. Zwiększenie integracji mieszkańców.
3. Rozwijanie pasji fotograficznej.

III. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs  adresowany jest wyłącznie do osób  indywidualnych, które ukończyły 15 lat.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta  Radomska.

IV.    Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na przesłaniu zdjęć z wakacyjnych podróży zapisanych w pliku jpg, png na adres 
promocja@radomsko.pl do 31 sierpnia 2018 r. wraz z krótkim opisem
2. Każdy uczestnik może przesłać organizatorowi 3 zdjęcia.
3. O wynikach Konkursu powiadamia zwycięzców organizator w dn. 5 września br.
2. Wręczenie nagród nastąpi 7 września 2018 r. (piątek) w Urzędzie Miasta Radomska w sali 105 o godz. 17.00.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
Uczestnicy są powiadamiani przez organizatora o miejscu i godzinie odbioru nagród.
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 lipca 2018 roku, a kończy 31 sierpnia.
6. Zdjęcia wybrane przez organizatora zostaną opublikowane w albumie online „Radomszczanie w podróży”
na stronie www.radomsko.pl oraz mediach społecznościowych.

V. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
 gra planszowa „Wycieczka po Radomsku” 
 album fotograficzny „Radomsko”
 zestaw gadżetów
2. Organizatorzy wręczają nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie.
3. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody nie wymienione w Regulaminie.

V. Zgoda na używanie zdjęć
1. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na:
 na wykorzystanie zdjęć,
 publikację zdjęć (bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych).
2. Zgoda wyrażano przez uczestnika konkursu obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, 
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych
i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej w Internecie oraz 
w formie drukowanej. 
3. Uczestnik oświadcza, że fotografie zostały wykonane przeze niego osobiście i posiada do nich wszelkie prawa 
oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
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VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej 
RODO, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko z siedzibą 97-500 Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5, nr tel. 44 685 45 00, adres email: um@radomsko.pl reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 
Radomsko;
2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Radomsko jest Pan Arkadiusz Zarębski adres email:  
abi@radomsko.pl, numer telefonu 44 685 44 91;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym organizacją w/wym. konkursu, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych 
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których 
podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału
w w/wym. Konkursie.

VII. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie:
- Urzędu Miasta Radomska, www.radomsko.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu decyduje każdorazowo Organizator.
3. W przypadku pytań dotyczących Konkursu prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji i Promocji Urzędu Miasta 
Radomska nr tel. 44 685 45 02 (w godz. 7.30 – 15.30).
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