Regulamin uczestnictwa
w wystawie
„Światowy dzień fotografii”
§ 1 CEL
Akcja ma na celu aktywizowanie odbiorców Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej poprzez ich uczestnictwo
jako autorów wystawy, która powstanie z okazji Światowego Dnia Fotografii.
Celem jest stworzenie wystawy z okazji rocznicy wynalezienia fotografii, gdzie autorami mogą być wszystkie
osoby fizyczne.
§ 2 ORGANIZACJA
1. Organizatorem wystawy jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31A,
76-200 Słupsk (dalej „Organizator”).
2. Nabór prac do wystawy rozpocznie się 29 lipca 2020r. i będzie trwał do 17 sierpnia 2020r.
3. Z nadesłanych plików cyfrowych zostaną wydrukowane zdjęcia formatu 13x18 cm na koszt Organizatora.
4. Wystawę będzie można oglądać od 19 sierpnia 2020r. do 30 sierpnia 2020r. w Centrum Aktywności
Twórczej w Ustce. Do galerii obowiązują bilety wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W wystawie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne.
2. Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, aby wziąć udział w wystawie, są zobowiązane
do uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego.
3. Udział w wystawie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. W celu przystąpienia do wystawy należy przesłać na adres k.tomasik@bgsw.pl maksymalnie 3 zdjęcia w
formacie jpg i wielkości nie mniejszej niż 13x18 cm i 300 pikseli na cal. Temat prac dowolny.
5. Uczestnik może zgłosić wykonane samodzielnie przez siebie prace, które są jego własnością i do których
żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie.
6. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do wystawy pracy , która zawiera treści sprzeczne z
prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
7. Prace umieszczone na wystawie będą podpisane imieniem i nazwiskiem jej autora.
8. Uczestnik wystawy oświadcza i zapewnia, iż:
a. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa
pokrewne do przysłanego zdjęcia, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy nie zagrażają i nie
naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw
autorskich lub pokrewnych.
c. W przypadku gdy na zdjęciach znajdują się ludzie, Uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i
rozpowszechnianie ich wizerunku.
d. Uczestnik, z chwilą wysłania pracy udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną
licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie pracami ,
wyłącznie w celu ich publikacji na stronie www Organizatora, portalach społecznościowych,
wystawienia na wystawie oraz reprodukowanie zdjęć w całości lub fragmencie na stronach
internetowych Organizatora, w tym www.bgsw.pl, portalach społecznościowych oraz w innych
mediach i materiałach promocyjnych, w ramach promocji wystawy.
9. Nadesłanie zdjęć na wystawę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w całości.
10. Poprzez wzięcie udziału w wystawie Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną spełniającą wymogi do udziału w wystawie,
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do wystawy,

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§ 4 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników wystawy
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników
w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 5 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim
celu, i jakimi sposobami, jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31A, 76200 Słupsk, tel. 59 842 56 74 e-mail: sekretariat@bgsw.pl .
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z
naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@bgsw.pl
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania jest organizacja wystawy z okazji rocznicy wynalezienia fotografii, gdzie autorami mogą
być wszystkie osoby fizyczne.
Podstawa przetwarzania
Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO wyrażona poprzez przesłanie
zdjęć swojego autorstwa.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres niezbędny do organizacji wystawy i jej
promocji, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń związanych z
wystawą.
Odbiorcy danych
Dane osobowe będą upubliczniane w materiałach Organizatora i Internecie.
Prawa osób
Uczestnicy mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, mają prawo wycofać się ze zgody
oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą
mailową. Wycofanie zgody i usunięcie danych powoduje utratę możliwości Uczestnictwa w wystawie.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w wystawie.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Wystawy w trakcie jego trwania.
5. Regulamin Wystawy dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatorów konkursu.

