UWAGA KONKURS FILMOWY!

FUNDACJA DLA WAS zaprasza amatorów i amatorki sztuki filmowej (bez limitu wieku) do
udziału w konkursie "Nakręć się na święta!". Filmy nakręcone „domowymi technikami"
nadsyłać można do 15 grudnia 2020 roku. Obrazy powinny dotyczyć tematów Świąt
Bożego Narodzenia, które są czasem spędzonym z rodziną, radością z przygotowań do
spędzania wspólnego czasu, rodzinnym pieczeniem ciast, pasji, wyrobów dekoracji
świątecznych lub wydarzeń, które inspirują autorów i autorki. Laureatów, laureatki
konkursu wyłoni trzyosobowe jury. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane
i nagrodzone na stronie Fundacji Dla Was, na fanpage Fundacji Dla Was, a w miarę
możliwości i zasad dotyczących reżimu sanitarno-epidemiologicznego przeprowadzimy
prezentację wyłonionych w drodze konkursu prac.

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się na święta!”

1. „Nakręć się na święta” to konkurs filmowy. Konkurs, poprzez poszukiwanie
i propagowanie obrazowych środków przekazu, ma na celu zaprezentowanie
indywidualnych spojrzeń na czas Świąt Bożego Narodzenia i sposobu patrzenia na świat
w czasie pandemii koronawirusa. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.
Organizatorem

konkursu

jest

FUNDACJA

DLA

WAS,

zwany

Organizatorem.

2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym
aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.
3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub
pasje bohaterów/bohaterek filmu.
5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych tytułem "Nakręć się na Święta" prosimy
dostarczać osobiście (od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 20.00), drogą pocztową
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do 15 grudnia 2020 roku (decyduje data wpłynięcia), na adres ul. Wileńska 58, 84 – 230
Rumia lub mailowo na adres: kontakt@dlawas.org.
•

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie
oznaczonej tymi samymi danymi wypełniony Formularz uczestnika/uczestniczki
(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

•

Prace można przekazać drogą mailową wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1,
Każda praca powinna być zatytułowana tematem "Nakręć się na Święta".

6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.
7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone. Przewidziane są atrakcyjne
nagrody rzeczowe dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia dla
miejsca od czwartego do dziesiątego.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych,
a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie
podlegają zwrotowi.
10.

Z

chwilą

przesłania

prac

do

Organizatora

Uczestnik

Konkursu:

1) Oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które
nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2) Oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach
na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej
licencji;
3) Udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegające zbyciu licencji (z prawem do
udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym,
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techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną,
drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy,
techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do
pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów;
archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie,
wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej
oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał
kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych
oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne i integralne
nadawanie

(reemitowanie)

przez

inną

organizację

telewizyjną;

w

zakresie

rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach
telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie
interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub
we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach,
w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami,
w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze
zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach
wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub
części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa
autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące
w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki,
itp., a także korektę;
4) Upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac
publiczności.
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11. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych
profilach Organizatora, na portalach społecznościowych oraz na stronach www
Organizatora.
12. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z
poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej
na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu
Konkursu.
13. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością.
14. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja
Konkursowa.
15. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:
www.dlawas.org
16. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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, dalej również
RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dla Was z/s w Łężycach, ul. Jarzębinowa 3, 84-207
Łężyce

2.

3.

W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
- listownie na adres: Fundacja Dla Was, ul. Wileńska 58, 84-230 Rumia
- przez e-mail.: kontakt@dlawas.org
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
− w ramach uprawnionej działalności prowadzonej w celu realizacji celów statutowych Fundacji, w tym w
szczególności:
−

w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

−

w celu związanym z realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

−

w

celu

związanym

z

rekrutacją,

nawiązaniem

i

przebiegiem

procesu

podjęcia

pracy/współpracy/wolontariatu/umowy cywilnoprawnej/uczestnictwa w projekcie, itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
−

w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, prawa

pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO;
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−

w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art.

6 ust. 1 f RODO (np. monitoring, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni);
−

dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a, gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania
zgody można też przesłać maila na adres e-mail kontakt@dlawas.org. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
4.

W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
−
podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
6. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z
Administratorem,
usługodawcom zaopatrującym Fundację w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożliwiające prowadzenia działalności.
7. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
8. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
−
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu
zakończenia tej umowy,
−
w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do
momentu cofnięcia tej zgody,
−
jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów
prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np.
obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,
−
także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych,
okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu
takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
−
do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia
przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres,
w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
9. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
10. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do
organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.

5.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ

Imię i nazwisko

Wiek

Adres zamieszkania

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Tytuł pracy
Nazwa szkoły i klasa
ucznia

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Fundację Dla Was moich danych osobowych w
celu uczestnictwa i realizacji projektu o nazwie „Konkurs Filmowy” w tym w szczególności
w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz kontaktu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji i uczestnictwa w projekcie. W przypadku
niepodania danych osobowych nie będzie możliwy udział w projekcie.
Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona.
Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail: kontakt@dlawas.org. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dla Was mojego wizerunku dla celów
realizacji projektu o nazwie „Konkurs filmowy” w szczególności w związku z promocją
i dokumentowaniem uczestnictwa w projekcie oraz udzielam Fundacji Dla Was prawa do
nieodpłatnego i wielokrotnego wykorzystania mojego wizerunku i ww. danych osobowych
(bez konieczności każdorazowego zatwierdzania zgody) w związku z realizacją ww.
projektu. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, obróbkę, utrwalanie i powielanie
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wizerunku i ww. danych osobowych w różnej formie (zdjęcia, film, itp.), za pośrednictwem
dowolnego medium. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, lecz niezbędna
do realizacji i uczestnictwa w projekcie. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie
możliwy udział w projekcie.
Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

…………………………............................................
Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
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