
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego  

Walentynki w Bydgoszczy 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz.  

2. Konkurs zostanie zorganizowany w Internecie na profilu Miasta Bydgoszczy na facebooku: 

https://www.facebook.com/bydgoszczpl/ oraz stronie internetowej Miasta www.bydgoszcz.pl  

3. Fotografia zgłoszona, jako praca konkursowa winna zostać wykonana na terenie Miasta 

Bydgoszczy. Fotografia musi zawierać w tle ulice, budynki lub inne charakterystyczne  

dla Bydgoszczy elementy oraz koniecznie akcent „walentynkowy”.  

4. Celem konkursu jest promowanie walorów krajobrazowych Miasta Bydgoszczy oraz kreowanie 

lokalnej tożsamości i integrowanie bydgoszczan przy okazji Dnia Zakochanych  

tzw. „Walentynek”.  

5. Osoba biorąca udział w konkursie może przesłać nie więcej niż jedno zdjęcie. 

6. Prace w formie fotografii w pliku JPG należy nadsyłać na adres: 

aktywna.konkurs@um.bydgoszcz.pl w dniu 14 lutego 2021r. w godzinach 0.01 - 23.59; 

7. Organizator w dniach 14 i 15 lutego 2021r. zamieści galerię prac nadesłanych w ramach 

konkursu na profilu Miasta Bydgoszcz na Facebooku, Instagramie oraz na stronie 

www.bydgoszcz.pl . 

8. Nagrodzonych zostanie pierwszych sto prac nadesłanych na konkurs zgodnie z regulaminem. 

Nagrodami będą czapki/kominy polarowe z logotypem Miasta Bydgoszczy. W przypadku, gdy 

na zdjęciu będzie para zakochanych, nagrody otrzymają dwie osoby. 

9. Pierwsze sto osób biorących udział w konkursie otrzyma potwierdzenie na adres email 

o możliwości odbioru nagrody.  

10. Nagrody będzie można odbierać do dnia 28 lutego 2021r. w Bydgoskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, w godzinach urzędowania. 

11. Szczegóły zgłoszenia do konkursu: 

1) Fotografia musi zostać przesłana jako załącznik w formie zdjęcia w pliku JPG na adres 

poczty elektronicznej: aktywna.konkurs@um.bydgoszcz.pl ; 

2) Tytuł maila musi zawierać frazę „Walentynki w Bydgoszczy 2021” oraz imię i nazwisko 

autora; 

3) W treści maila należy zamieścić frazę „Akceptuję zapisy regulaminu konkursu.”; 

4) Przesłanie pracy w ramach konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

publikację na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl , profilu Miasta Bydgoszczy na 

Facebooku oraz Instagramie; 

5) Zgłoszenie pracy na konkurs jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019 poz.1231) 

 

12. RODO 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miasto Bydgoszcz  

z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz. 

2) W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych uczestnik może 

kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub 
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pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych,                                

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 

3) Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody poprzez 

złożenie pracy konkursowej. 

4) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. 

5) Dane uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym                                    

na podstawie przepisów prawa.  

6) Do danych osobowych uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych 

umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 

Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi 

utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 

7) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat. 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika, uczestnik jest uprawniony 

do: 

a) Dostępu do swoich danych osobowych. 

b) Poprawiania swoich danych osobowych. 

c) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 

zgłoszenia wycofania zgody należy każdorazowo przedłożyć stosowną informację 

w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem. 

d) Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody 

na ich przetwarzanie. 

e) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie 

do ich przechowywania w przypadku: 

 zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

 potrzeby zapobieżenia usunięcia Uczestnika danych, pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f) Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone 

administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi. 

g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 

 


