REGULAMIN KONKURSU „PLESZEW, KTÓREGO JUŻ NIE MA…”
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Pleszewie, ul. Poznańska 34,
63-300 Pleszew.
2. Termin konkursu (nadsyłania prac konkursowych): 30 kwietnia - 13 maja 2020 r.
3. Celem konkursu jest pozyskanie ciekawych zdjęć pochodzących ze zbiorów prywatnych
mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, przedstawiających miejsca i obiekty w Pleszewie
i gminie Pleszew, które już nie istnieją. Zdjęcia zasilą archiwum Muzeum Regionalnego
i posłużą do stworzenia wirtualnej wystawy prezentowanej na stronie internetowej
Muzeum: www.muzeum.pleszew.pl
4. Zadaniem uczestnika jest przesłanie zdjęcia ze zbiorów prywatnych osoby lub rodziny,
która bierze udział w konkursie. Zdjęcie powinno przedstawiać miejsca lub obiekty
w Pleszewie i gminie Pleszew, które już nie istnieją.
5. 1 osoba może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.
6. Właściciel najciekawszego i najbardziej oryginalnego zdjęcia otrzyma nagrodę w postaci
tabletu. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
7. Nagrody zostaną przyznane przez 4-osobową
z pracowników Muzeum Regionalnego w Pleszewie.
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8. Skany zdjęć (w formacie jpg i rozdzielczości 300 dpi) należy przesyłać na adres mailowy
Muzeum Regionalnego w Pleszewie: muzeum@pleszew.pl
W wiadomości mailowej należy podać dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko
oraz dane kontaktowe (nr telefonu lub email).
9. Zabrania się kopiowania zdjęć znajdujących się w zasobach internetowych
oraz umieszczonych w wydawnictwach Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Przesłanie
takiego zdjęcia będzie oznaczało dyskwalifikację uczestnika.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 maja 2020 r.
11. Organizator powiadomi laureatów konkursu o werdykcie komisji konkursowej i sposobie
odbioru nagród.
12. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu,
a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA KONKURSU „PLESZEW, KTÓEGO JUŻ NIE MA…”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwane RODO)
informujemy:
Administrator danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych niepełnoletniego
uczestnika Konkursu „Pleszew, którego już nie ma…” jest Muzeum Regionalne
w Pleszewie, z siedzibą w Pleszewie przy ulicy ul. Poznańskiej 34. Można się z nami
kontaktować: listownie ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew; tel. (62) 7428 359; e-mail:
muzeum@pleszew.pl.
Inspektor ochrony danych
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Muzeum Regionalnego w Pleszewie jest Grzegorz
Król. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail:
muzeum@pleszew.pl
Cele i podstawy przetwarzania
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udziału w Konkursie „Pleszew,
którego już nie ma…”. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danych osobowych
4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą:
a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które
w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
b) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
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5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której
zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U.2019.0.553 t.j.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność
przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a);
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest
dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia
umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości
realizacji uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

