REGULAMIN AKCJI
Giżyckie historie słowem i zdjęciem malowane
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „Giżyckie
historie słowem i zdjęciem malowane” (zwanej dalej „Akcją”) realizowanej w ramach III
edycji programu Moje miejsce na Ziemi, Ławeczka Kętrzyńskiego.
2. Organizatorem Akcji jest I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Giżycku (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem
ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
4. Akcja odbywa się w dniach 07-20 czerwca 2021 roku (dalej zwanym „Czasem trwania
Akcji”).
II. UCZESTNICY
1. Uczestnictwo w Akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnikiem Akcji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna.
3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji
jest przesłanie do organizatora na adres e-mail projektlo1@gizycko.edu.pl linku do
przygotowanego wpisu zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie.
4. Linki przesłane przez Uczesników zostaną umieszczone na stronie projektu pod adresem
https://sites.google.com/gizycko.edu.pl/laweczkaketrzynskiego/stronag%C5%82%C3%B3wna
III. PRZETWARZANIE DANYCH
1. Uczestnik akcji, zapoznaje się z Regulaminem i przystępując do akcji akceptuje jej
warunki, potwierdzając to swoim działaniem poprzez przesłanie wiadomości mailowej do
organizatora wraz z linkiem do swoich materiałów, wpisu, bloga.
2. Akceptując Regulamin, uczestnik oświadcza, że WYRAŻA ZGODĘ na przetwarzanie jego
danych osobowych przesłanych w wiadomości mailowej dla celów organizacji i
przeprowadzenia akcji.
3. Administratorem przetwarzanych w ramach akcji danych osobowych uczestników jest I
Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Z administratorem
skontaktować się można: listownie na adres: ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko; pocztą
elektroniczną: lo1@gizycko.edu.pl, telefonicznie: 874282230. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania
danych osobowych na adres e-mail: inspektorochrony@data.pl.

4. Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6.1.a RODO), w celu organizacji
i przeprowadzenia akcji. Administrator nie przekazuje danych osobowych uczestników
konkursu innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą archiwizowane i przechowywane.
5. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: dostępu i uzyskania informacji o
przetwarzaniu; sprostowania danych; żądania usunięcia dotyczących jej danych; żądania
ograniczenia przetwarzania; do sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonywano przed jej cofnięciem; wniesienia skargi na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
IV. ZASADY AKCJI
1. Celem Akcji jest stworzenia internetowego albumu Giżycka widzianego oczami jego
obecnych i byłych mieszkańców.
2. W ramach Akcji Uczestnicy przystępujący do niej zobowiązują się w Czasie Trwania Akcji
do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) polegającego na stworzeniu w dowolnej
aplikacji internetowej wpisu w postaci bloga, witryny lub albumu tematycznie związanego z
Giżyckiem.
3. Wykonując Zadanie uczestnik może:
ü pokazać zmiany zachodzące w Giżycku porównując wygląd miasta na starych zdjęciach i w
obecnych ujęciach,
ü udokumentować i opisać miejsca, które w najbliższej przyszłości zmienią wygląd,
ü opisać historię swojej rodziny związaną z Giżyckiem,
ü pokazać i opisać swoje ulubione (niekoniecznie znane) miejsca w Giżycku,
ü przedstawić Giżycko w dowolnym ujęciu i kontekście zgodnym z celem Akcji.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone przez Uczestnika w
Zadaniu.
5. Na Uczestniku spoczywa obowiązek uzyskania pisemnej lub ustnej zgody na
upublicznienie danych wykorzystanych w Zadaniu, w tym imion, nazwisk i wizerunku
wspomnianych przez siebie osób.
6. Uczestnik zobowiązuje się do umieszczania własnych materiałów (zdjęć, filmów itp.) lub
innych właścicieli za pisemną lub ustną ich zgodą.
7. Uczestnicy Akcji wykonując Zadanie wyrażają zgodę na udostępnienie przesłanego linku
na stronie projektu dostępnym pod adresem (tu wstawimy stronę). Organizator zastrzega
sobie prawo do udostępnienia wybranych linków do Zadań udostępnionych przez
Uczestników Akcji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż
uczestnik zaakceptował Regulamin.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób
odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce
postanowień Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator
poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na stronie projektu.

