
 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

“ZAWODY BALONOWE W OBIEKTYWIE” 

 

ORGANIZATOR: Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, 

nok@naleczow.pl 

 

TEMAT KONKURSU: 

Konkurs związany jest z Balonowymi Mistrzostwami Polski oraz Międzynarodowymi Zawodami 

Balonowymi, które będą miały miejsce w Nałęczowie w dniach 4.08-8.08.2021r. Uczestnicy 

konkursu mają za zadanie sfotografować loty balonowe zawodników biorących udział w 

tegorocznych mistrzostwach. 

 

CELE KONKURSU: 

• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników 

• poszerzanie wiedzy o zawodach balonowych 

• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

• Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych (15-99 lat). 

UWAGA – Każdy może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. 

• Wykonane zdjęcie należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szpunar@noknaleczow.pl 

 

JURY: 

• Nałęczowski Ośrodek Kultury powoła Jury, które oceni zdjęcia pod względem perspektywy i 

sposobu wykonania zdjęcia. 

• Werdykt Jury nie podlega negocjacjom. 

mailto:malgorzata.szpunar@noknaleczow.pl


TERMINY ORAZ NAGRODY: 

• Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2021r. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.08.2021r. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie            

www.noknaleczow.pl i Facebooku NOK. 

• Na nagrodzonych czekają atrakcyjne nagrody! 

• Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie odbioru nagród. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

• Kolaż z wybranych zdjęć zostanie wyeksponowany w przestrzeni miejskiej. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie NOK lub Facebooku NOK 

nagrodzonych zdjęć wraz z informacją o autorze. 

• Informacji o konkursie udziela: Małgorzata Szpunar (tel. 81/501 40 69) 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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), (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), dalej, jako: 

„RODO”, niniejszym uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celu przeprowadzenia 

Konkursu Fotograficznego: „ZAWODY BALONOWE W OBIEKTYWIE” związanego z 

Balonowymi Mistrzostwami Polski oraz Międzynarodowymi Zawodami Balonowymi, które 

odbędą się w dniach 4.08-8.08.2021r w Nałęczowie., dalej, jako: „Konkurs“, jest Nałęczowski 

Ośrodek Kultury w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych ( pod adresem e-mail: iod@devcomm.pl ). 

3. Dane osobowe w zakresie wynikającym z Karty zgłoszeniowej oraz przekazanej pracy będą 

przetwarzane w celu realizacji oraz promocji Konkursu ( przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie 

zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i 

laureatów) oraz promocji (umieszczenie danych osobowych na stronie www, fanpage-u 

Administratora w serwisie Facebook) przez Administratora danych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych ( w tym ewentualnie-wieczyście ), czy też podatkowych, a także przez 

okres związany z funkcjonowaniem strony www Administratora danych oraz serwisu Facebook. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, tj. w 

celu realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie funkcjonowania 



jednostek kultury (w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 

r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w celu realizacji interesu 

publicznego, polegającego na krzewieniu w społeczeństwie postaw właściwych, przede 

wszystkim poprzez działalność kulturalną Administratora danych). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa do przetwarzania takich danych (np.: organy wymiaru sprawiedliwości, 

itp.). 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, uzupełniania 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych (na zasadach oraz w trybie wynikającym z RODO), 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

10. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie 

środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

11. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z 

możliwością publikacji danych w serwisie Facebook w celu promocji Konkursu. Podmiot 

zagraniczny (serwis Facebook) przetwarza dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi 

wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która 

przyjęta została na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie 

adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Niemniej, pomimo faktu 

zachowywania standardów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania, akceptowanymi przez 

Administratora danych, przedmiotowa Decyzja została unieważniona na mocy orzeczenia 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. Decydując się na udział w 

Konkursie, akceptują Państwo jednocześnie ryzyko wynikające z przekazania danych na serwer 

zagraniczny (amerykański). W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker 

Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja danych uczestników oraz laureatów na 

Facebooku), zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi 

przetwarzania danych oraz Regulaminem serwisu Facebook: 

https://www.facebook.com/terms  

https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles 


