
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BEMOWA 
 

"BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE" 
 
 

§ 1  Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji i przebiegu Konkursu Fotograficznego dla Dzieci 
i Młodzieży pn. "BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE", zwanego w dalszej części 
regulaminu Konkursem. 

2. Konkurs jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                   
w ramach Akademii Młodego Bemowiaka zwaną dalej Organizatorem oraz Młodzieżową Radę 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu publikowane są na stronach internetowych 
Organizatora: www.bibliotekabemowo.pl, www.akademiamlodegobemowiaka.pl oraz na 
fanpage Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

 
§ 2 Cel i tematyka Konkursu 
 

1. Ideą Konkursu jest rozbudzenie kreatywności i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży, 
zachęcenie uczestników do innego, nietypowego spojrzenia na życie szkoły i czas w niej 
spędzany, rozbudzenie zainteresowania fotografią i zachęcenie do świadomego tworzenia 
obrazów fotograficznych, a także zaprezentowanie twórczości fotograficznej bemowskich 
uczniów. 

2. Tematyka Konkursu obejmuje wszelkie przejawy życia szkoły, od codziennych obrazów 
prezentujących przerwy czy lekcje szkolne poprzez dokumentację ważnych wydarzeń do 
ukazywania pozaszkolnych aktywności mających miejsce na jej terenie. Przedmiotem prac 
mogą być również budynki, przestrzenie, architektura szkoły oraz jej otoczenia. 

 
§ 3 Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczestników indywidualnych i ma charakter otwarty, bezpłatny                      
i dobrowolny.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież do 21 roku życia (urodzeni po                       
31.12.2000 r.), którzy spełnią warunki udziału określone w regulaminie oraz poprawnie 
wypełnią i prześlą wraz z pracami kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

3. Prace konkursowe mogą zgłaszać w kategoriach: 
• szkoły podstawowe - klasy I-III, 
• szkoły podstawowe - klasy IV-VII, 
• szkoły podstawowe klasy VIII - szkoły ponadpodstawowe, 
w dwóch wariantach: 
• zdjęcia pojedyncze - ukazujące wyjątkowe sytuacje, 
• zestawy zdjęciowe – serie dokumentujące codzienność lub wydarzenia związane z życiem 

szkoły. 
4. Przedmiotem Konkursu są fotografie wraz z opisami, zgłoszone przez Uczestnika,                                   

z zaznaczeniem jednej z dwóch kategorii: 
a) zdjęcie pojedyncze, 
b) zestaw zdjęciowy - seria od 3 do 10 fotografii. 
W kategorii „zdjęcie pojedyncze” można nadesłać maksimum 5 prac,                                                      
w kategorii „zestaw zdjęciowy” można nadesłać maksimum dwa zestawy. Uczestnicy Konkursu 

http://www.bibliotekabemowo.pl/
http://www.akademiamlodegobemowiaka.pl/


mogą zgłosić prace w jednej lub w dwóch kategoriach.  
5. Poprzez pracę konkursową rozumie się fotografie nadesłane w wersji cyfrowej, w jednym                        

z formatów pliku: jpg, jpeg, tiff, bmp, o wymiarach nie mniejszych niż 2500 pikseli na krótszym 
boku. Pliki opisane pierwszą literą imienia i nazwiskiem autora, a w przypadku zestawu 
zdjęciowego również kolejnymi numerami cyklu. Do zdjęć należy dołączyć skan lub zdjęcie karty 
zgłoszenia wraz ze zgodą. Całość należy spakować (skompresować) w plik „zip”. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie spełnią wymagań 
technicznych określonych w Regulaminie.  

7. Nie dopuszcza się prac zbiorowych (współautorstwa).  
8. Konkurs będzie odbywał się w dwóch okresach: pierwszy od 14 listopada do 15 grudnia 2022, 

drugi etap od 14 kwietnia do 15 maja 2023.  
9. Prace należy nadsyłać do 15 grudnia 2022 roku oraz 15 maja 2023 poprzez formularz 

kontaktowy na stronie www.akademiamlodegobemowiaka.pl. Pliki skompresowane „zip” 
powinny być nazwane imieniem  i nazwiskiem osoby zgłaszającej. 

10. Uczestnik Konkursu przekazując organizatorom zdjęcia i kartę zgłoszenia wraz ze zgodą wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla 
przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.  

11. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które 
ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Uczestników posiadających 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również akceptację 
postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z prac 
nadesłanych przez Uczestników.  

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami 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 
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) ) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, ewentualnego 
dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów 
Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień 
wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.  

1) Uczestnikowi Konkursu  nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za udzielenie licencji, 
korzystanie ze zdjęć, w tym  w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na 
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.  

2) Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, iż z chwilą utrwalenia utworu przysługiwać 
mu będę  wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, a także, że nie 
naruszają one praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. 

3) W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze 
zdjęć, Uczestnik Konkursu (jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny) pokryje koszty 
i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.  

4) Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac  
konkursowych. 

 
§ 6 Jury Konkursu 
 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła dwuetapowe Jury Konkursu. 
2. W pierwszym etapie eliminacji nadesłanych prac dokonają przedstawiciele Młodzieżowej Rady 



Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Termin eliminacji prac dla pierwszego okresu to 31 grudnia 
2022, dla drugiego to 31 maja 2023. Po każdej eliminacji, w terminie do 10 dni, lista osób 
zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana. Organizator przewiduje 
możliwość zorganizowania spotkań dla osób zakwalifikowanych do drugiego etapu oraz 
przekazania upominków. 

3. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu mogą zostać opublikowane w mediach 
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora i Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo. 

4. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu oceni Jury, którego skład zostanie ogłoszony na 
stronach internetowych Organizatora, wskazanych w § 1 ust. 3.  

5. Zadaniem Jury jest obiektywna ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów Konkursu. 
 
 
§ 7 Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Organizatora. 
2. Przy ocenie zakwalifikowanych prac Jury w obu etapach bierze pod uwagę następujące kryteria 

oceny: 
• spełnienie założeń tematycznych Konkursu, 
• niebanalne ujęcie tematu, 
• walory fotograficzne: motyw, światło i kompozycja 
• jakość techniczną 
• zgodność z wymogami regulaminu. 

3. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych pozostawia się możliwość 
Jury zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które będą odzwierciedlały specyfikę prac 
zgłoszonych do Konkursu.  

4. Jury podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego. Na wniosek Jury, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od ich przyznania. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca 2023 r.  
6. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2023 roku. 
7. Wyniki konkursu oraz miejsce i termin uroczystości zostaną ogłoszone na stronach 

internetowych Organizatora wskazanej w § 1 ust. 3 oraz mogą zostać przekazane mediom. 
8. Organizator będzie również mógł się kontaktować z laureatami Konkursu: drogą telefoniczną, 

e-mailem, bądź za pośrednictwem poczty kierując się danymi z karty zgłoszenia. 
9. Decyzje podjęte przez Jury i Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników 

Konkursu. 
 
 
§ 8 Nagrody 
 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca, w każdej z kategorii, Organizatorzy przyznają dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

2. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymują dyplomy - wyróżnienia.  
3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureaci Konkursu nie mają prawa 

do scedowania nagrody na inną osobę.   
4. Nagrody nieodebrane do 30 czerwca 2023 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.   
5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora.  
 
 
 



§ 9 Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik lub w Jego imieniu opiekun prawny dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje 
wszystkie jego zasady, określone niniejszym regulaminem. 

2. W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji 
Organizatora nie przysługuje odwołanie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje 
Uczestnika na stronach internetowych wskazanych w § 1 ust. 3., co najmniej na 5 dni przed 
wprowadzeniem zmian.  

4. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres e-mail: Tomasz 
Truszkowski, e-mail: konkurs@artt.pl oraz pod numerem telefonu: 723 244 879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA  

 
...............................  
(miejscowość, data)  
 
Wyrażam zgodę na udział  

 
.......................................................................................,  
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)  
 
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Fotograficznym dla Dzieci i Młodzieży pn. 
"BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE". Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z 
treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu dla celów związanych z 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 
 
 
 
……………………………. Telefon i/lub e-mail rodzica/opiekuna 
 
 ………….............................. podpis rodzica/opiekuna  
 

Załącznik nr 1a 

ZGODA  

 
...............................  
(miejscowość, data)  
 
Ja………………………………………………wyrażam zgodę na udział  w Konkursie Fotograficznym dla 
Dzieci i Młodzieży pn. "BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE". Oświadczam, iż 
zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu dla celów 
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

 
 
 
 
 …………..............................  
(czytelny podpis)  



 

 



Załącznik 2                                                                                                                                                  
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA Konkursu Fotograficznego dla 
Dzieci i Młodzieży pn. "BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE" 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Fotograficznym dla Dzieci i Młodzieży pn. 
"BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE" i oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem 
konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.), a także 
odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na Konkurs 
„BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika 
Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca konkursowa nie narusza praw autorskich w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych 
prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić 
odpowiedzialność wyłączną.  
Oświadczam, iż przenoszę na Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa oraz Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:  
1) Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy,  
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy,  
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową utrwalono, ich 
najem, dzierżawa oraz użyczenie,  
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,  
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną 
techniką,  
f) nadanie za pomocą wizji,  
g) dokonywanie przeróbek,  
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;  
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej na polach 
eksploatacji ujętych w pkt I.  
 
Oświadczam, że udzielam nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie  
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa na wykorzystanie Pracy konkursowej na całym świecie we wszystkich mediach, na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ma prawo udzielać licencji do korzystania                  
z pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić 
autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, iż nie będę wnosił(a) przeciwko niemu 
żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z pracy konkursowej.  
 
 
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu 
 



Załącznik 2a                                                                                                                                                  
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży pn. "BEMOWSKA 
SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE" 
 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Fotograficznym dla Dzieci i Młodzieży pn. "BEMOWSKA SZKOŁA 
W MOIM OBIEKTYWIE" i oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu, który akceptuję 
i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.), a także 
odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na Konkurs 
„BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika 
Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca konkursowa nie narusza praw autorskich w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych 
prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić 
odpowiedzialność wyłączną.  
Oświadczam, iż przenoszę na Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa oraz Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:  
1) Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy,  
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy,  
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową utrwalono, ich 
najem, dzierżawa oraz użyczenie,  
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,  
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną 
techniką,  
f) nadanie za pomocą wizji,  
g) dokonywanie przeróbek,  
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;  
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej na polach 
eksploatacji ujętych w pkt I.  
 
Oświadczam, że udzielam nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie  
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa na wykorzystanie Pracy konkursowej na całym świecie we wszystkich mediach, na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ma prawo udzielać licencji do korzystania                  
z pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić 
autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, iż nie będę wnosił(a) przeciwko niemu 
żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z pracy konkursowej.  
 
 
Data i podpis Uczestnika Konkursu 
 
 
 



Ogólna klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1—2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) — dalej RODO, 
informujemy, że:  
Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jak również danych osobowych 
Pani/Pana dziecka, jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. 
Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa („Administrator Danych”).  
I. Dane kontaktowe Administratora Danych  
Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa  
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  
1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-
mail: iod@e-bp.pl  

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres:  
 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa  
III. Cele i podstawy przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
1. udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE” 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców 
Śląskich 17, 01-381 Warszawa;  
2. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa wizerunku Pani/Pana lub wizerunku Pani/Pana dziecka 
utrwalonego podczas konkursu, w szczególności we wszelkich materiałach informacyjnych konkursu, 
w tym stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Administratora przez okres 5 lat.  
IV. Prawo do cofnięcia zgody  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: iod@e-bp.pl lub na 
adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  
V. Prawa osób, których dane dotyczą:  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych;  
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe 
można żądać ich usunięcia);  
4. prawo do przenoszenia danych;  
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres email: iod@e-bp.pl lub 
udać się do siedziby Administratora Danych.  
VI. Informacja o dobrowolności podania danych  
Podanie danych ma charakter dobrowolny.  

 
 



Ogólna klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1—2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) — dalej RODO, 
informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jak również 
danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  z 
siedzibą w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 
Warszawa. 
I. Dane kontaktowe Administratora Danych  
Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa. 
II. Cele i podstawy przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
1. udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE” 
organizowanego przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ;  
2. rozpowszechniania przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wizerunku 
Pani/Pana lub wizerunku Pani/Pana dziecka utrwalonego podczas konkursu, w szczególności we 
wszelkich materiałach informacyjnych konkursu, w tym stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych Administratora przez okres 5 lat.  
IV. Prawo do cofnięcia zgody  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres ul. Powstańców Śląskich 70, 
01-381 Warszawa.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  
V. Prawa osób, których dane dotyczą:  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych;  
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe 
można żądać ich usunięcia);  
4. prawo do przenoszenia danych;  
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres ul. Powstańców Śląskich 
70, 01-381 Warszawa. 
 
VI. Informacja o dobrowolności podania danych  
Podanie danych ma charakter dobrowolny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego 
"BEMOWSKA SZKOŁA W MOIM OBIEKTYWIE" 

organizowanego przez: 
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

w ramach Akademii Młodego Bemowiaka  
oraz Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

 
1.Nazwisko: ............................................................................................... 
2.Imię (imiona):.......................................................................................... 
3. Wiek: ...................................................................................................... 
4. Telefon kontaktowy: .............................................................................. 
5. Adres e-mail: .......................................................................................... 
6. Nazwa zdjęcia (wraz z kolejnym numerem w przypadku zgłoszenia do konkursu większej 
ilości zdjęć) 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
4. ………………………………………………... 
5. ………………………………………………... 
Oświadczenia: 

a) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin  Konkursu fotograficznego 
„Bemowska szkoła w moim obiektywie” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną  
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach Akademii Młodego Bemowiaka oraz 
Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

 
b) Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone prace 

wykonane osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób. 
c) Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach  

(w razie potrzeby skreślić). 
d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych 

dla 
potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych  
w Rozporządzeniu 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  

 
 
 
 
………………………………………. 
 data, czytelny podpis 

 



 


