
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKTACH  
„Niech się święci 1 maja” i „Golfy, dzwony, ortaliony” 

 
REGULAMIN 

 
 Organizatorem akcji jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie na ul. Żółkiewskiego 

1. Zasady przesyłania zdjęć 

a) Zdjęcia należy przesłać w terminie od 20 kwietnia do 01 maja 2020 roku na adres 
mailowy: fotobareja@gmail.com 

b) Tematyka zdjęć w projekcie NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA: zdjęcia pochodów 
pierwszomajowych nadesłane przez Internautów 
c) Tematyka zdjęć w Projekcie GOLFY, DZWONY, ORTALIONY: najciekawsze, 
najlepsze bądź, najzabawniejsze stylizacje – swoje, swoich rodziców bądź 
dziadków z lat 60-80.  
d) przesyłając zdjęcia do KDK oświadczasz, że jesteś ich autorem lub posiadasz 
zgodę na ich wykorzystanie i udostępnienie. 
e) Fotografie i pliki można przesyłać drogą mailową na adres 
fotobareja@gmail.com 
f)  fotografia powinna zawierać:  
- określony rok z którego pochodzi zdjęcie lub zwrot np. „Lata 70.” 
- imię i nazwisko autora (do wiadomości administratora strony) 
- Nick (lub imię i nazwisko) jakim ma zostać podpisane zdjęcie. 
g) Jedna osoba może przesłać nieograniczoną liczbę fotografii. 
h) Zastrzegamy sobie prawo publikowania na stronach www tylko najciekawszych 
jego zdaniem fotografii (w ocenie bierze udział jakość i temat, który one 
przedstawiają). 

  

2. Wysyłając fotografie udostępniający je oświadcza, że 

a/ zapoznał się z niniejszym regulaminem, 
b/ jest osobą pełnoletnią, 
c/ jest autorem wysłanej fotografii lub dysponuje pełnią praw, nieograniczonych w żaden 
sposób na rzecz osoby trzeciej, 
d/ uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został na fotografii na 
nieodpłatną publikację ich wizerunków, chyba, że te osoby stanowią jedynie szczegół 
całości takiej jak np. krajobraz, ogólnodostępna impreza itp., 
e/ fotografia nie narusza przepisów obowiązującego prawa, 
f/ bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem 
fotografii, w tym roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub prawa do wizerunku, 
g/ wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych fotografii w całości lub we 
fragmentach przez KDK  na stronach internetowych KDK, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. 

 

3. Wysyłając fotografie użytkownik 

a/ udziela KDK nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i 
przestrzeni korzystanie z fotografii w całości i we fragmentach, 
b/ wyraża zgodę na obróbkę graficzną zdjęcia mającą na celu poprawę jakości lub 
usunięcie elementu przeszkadzającego w oglądaniu (np. daty wykonania), 
c/ wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do kontaktu 
w/s przesłanych fotografii. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich 
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poprawienia. 

d/ dane osobowe uczestników projektów są przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia projektu, to jest w 
celu identyfikacji uczestnika projektu nie dłużej niż przez okres przeprowadzania 
quizu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

e/ Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

f/ Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 
możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w 
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może 
żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania 
powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl 
(wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych 
przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”). 

 


