
  

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY 
KURII DIECEZJALNEJ 

W TARNOWIE 

 

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOREPORTAŻ 

„PATRZERY – PRZYGODA ZACZYNA SIĘ TUŻ ZA PROGIEM” 
 
 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, „Tarnowski Gość 

Niedzielny” oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają do udziału 

w konkursie na fotoreportaż pod hasłem „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”. 

 

WYJAŚNIENIE NAZWY KONKURSU 

 

Słowo „patrzery” to neologizm powstały ze złożenia czasowników patrzyć i spacerować. 

Chodzi zatem o takie uważne spacerowanie, które pozwala dostrzec to, co nieoczywiste, 

intrygujące, zaskakujące lub otwierające na inną rzeczywistość. 

 

Dopowiedzenie „przygoda zaczyna się tuż za progiem” oznacza, że patrzery można uprawiać 

w swojej najbliższej okolicy, idąc nieraz tą samą drogą. Wystarczy się tylko rozejrzeć, 

poobserwować otoczenie, uważnie przyjrzeć się szczegółom krajobrazu, przyrody  

i architektury, by dostrzec to, co nieoczekiwane lub na co dzień pomijane. 

 

ZADANIE KONKURSOWE 

 

Większość młodych osób ma smartfony, w które uporczywie wpatruje się idąc ulicami, nie 

zauważając i nie słysząc świata wokół siebie. Chcemy, by smartfon – dzięki aparatowi 

fotograficznemu – stał się jedynie narzędziem i pomocnikiem w obserwacji świata podczas 

patrzeru, by stał się wizualnym notatnikiem, dzięki któremu stworzymy później literacką, 

reportażową opowieść o naszej wędrówce. 

 

Patrzer nie kończy się z chwilą powrotu do domu. Ważna jest jego druga, refleksyjna część, 

polegająca na opowiedzeniu tego, co się zobaczyło, odczuło, poznało. Ilustracją opowieści 

powinny być zrobione zdjęcia. Ich wybór musi być jednak przemyślany i staranny, by 

współbrzmiały z opowieścią. 

 

Podczas patrzeru można stanąć oko w oko z jakąś intrygującą historią dotyczącą okolicy, 

mijanych domów, figur przydrożnych, kościołów. Można też doznać innego, niż codziennie 

kontaktu z przyrodą. Można w końcu – przez szczelinę rzeczywistości – dostrzec obecność 

Boga. Stąd w namyśle po patrzerze ważne będzie pogłębienie swojej wiedzy na temat 

dostrzeżonych osób, rzeczy czy zjawisk, i podzielenie się tą wiedzą w opowieści. 

 



  

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY 
KURII DIECEZJALNEJ 

W TARNOWIE 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie na fotoreportaż „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”, zwanym 

dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu są: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek 

w Tarnowie, „Tarnowski Gość Niedzielny”, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 

w Tarnowie, zwani dalej „Organizatorem”. 

 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie przez nauczycieli i uczniów kreatywnego opisywania otaczającej 

rzeczywistości; 

 poznanie nowej formy pracy z tekstem i fotografią; 

 kształtowanie umiejętności tworzenia fotoreportażu; 

 kształtowanie umiejętności logicznego i przemyślanego łączenia tekstu z fotografią; 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy 

religijnej, historycznej i przyrodniczej; 

 kształtowanie postawy zainteresowania najbliższą okolicą wśród dzieci i młodzieży; 

 wychowanie do mądrej i uważnej obserwacji świata i podejmowania głębszej refleksji 

nad tym, co widzimy; 

 pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową; 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. 

 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII oraz szkół 

ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Diecezji Tarnowskiej. 

2. Opiekunami naukowymi uczniów mogą być nauczyciele: religii, języka polskiego, historii, 

przedmiotów zawodowych związanych z fotografią w technikach i szkołach artystycznych 

oraz inni zainteresowani nauczyciele. 

3. Zachęcamy do udziału w konkursie także uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, aby  

z własnej perspektywy i możliwości podjęli refleksję nad otaczającym ich światem. 

4. Uczeń może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

 

 



  

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY 
KURII DIECEZJALNEJ 

W TARNOWIE 

§4. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa klasy VI - VIII i szkoła 

ponadpodstawowa. 

2. Zadaniem uczniów będzie wykonie fotoreportażu odpowiadającego tematowi konkursu 

„Patrzery - przygoda zaczyna się tuż za progiem”. 

 

§5. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a) podejmuje temat konkursu; 

b) ma charakter fotoreportażu; 

c) zawiera co najmniej 5 zdjęć, lecz nie więcej niż 10; 

d) zdjęcia muszą zostać wykonane samodzielnie i tylko przy pomocy smartfonu; 

e) załączone fotografie do fotoreportażu nie mogą być poddane obróbce technicznej, 

retuszowi w programach graficznych; 

f) załączone fotografie nie były nigdzie publikowane; 

g) zdjęcia nie mogą być fotografią portretową; 

h) załączone zdjęcia są w formacie JPG. 

i) maksymalna rozdzielczość załączonych zdjęć: 1,5 MPx (każdego osobnego zdjęcia); 

j) wymagania co do tekstu reportażu: esej na stronę A4, czcionka Times New Roman 12, 

marginesy z każdej strony 1,5 cm, interlinia – 1,5.  

2. Każda praca konkursowa winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§6. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Prace konkursowe zawierające tekst, galerię zdjęć, załącznik numer 1 i 2 w formie scanów 

oraz dane adresowe (imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko opiekuna naukowego, 

adres i telefon kontaktowy oraz nazwę szkoły) należy przesyłać na adres e-mailu: 

tarnow@gosc.pl w jednym pliku z dopiskiem „PATRZERY”. 

4. Harmonogram konkursu: 

 Nadsyłanie prac konkursowych –  do 15 maja 2022 r.; 

 Publikacja prac na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego - 16 maj 2022 r.; 

 Głosowanie na nadesłane prace – 16 maj 2022 r. – 31 maj 2022 r.; 

mailto:tarnow@gosc.pl
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 Prace komisji konkursowej – 1 czerwiec 2022r.- 15 czerwiec 2022 r.; 

 Gala ogłoszenia wyników konkursu – 21 czerwiec 2022r. 

5. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla 

uczestnika Konkursu.  

6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych 

uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§7. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§8. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu; 

b) spełnienie wymogów formalnych; 

c) przejrzysty i uporządkowany układ fotoreportażu; 

d) poprawność techniczną i merytoryczną; 

e) spójność tematyczną i graficzną; 

f) jednym ze składników oceny Komisji będzie wynik głosowania na stronie Tarnowskiego 

Gościa Niedzielnego. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 21 czerwca 

2022 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.  
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§9. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. Tarnowskiego Gościa Niedzielnego i Wydziału Katechetycznego Kurii 

Diecezjalnej w Tarnowie. 

2. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i prezentacji 

nagrodzonych prac. 

3. Przewiduje się przyznanie trzech miejsc i trzech wyróżnień w każdej z kategorii 

konkursowej. 

4. Laureaci w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy.  

5. Prace autorów w każdej z kategorii, którzy zajęli miejsca od I-III, zostaną zaprezentowane 

na łamach  „Tarnowskiego Gościa Niedzielnego”. 

6. Nagrodzona zostanie także praca, która zwycięży w glosowaniu na stronie Tarnowskiego 

Gościa Niedzielnego. 

7. Formą nagrody będzie także umieszczenie nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie 

internetowej Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i wykorzystania i udostępniania w celach 

edukacyjnych nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

 

§10. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów,  

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. 

w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, 

informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, 

w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

organizatora konkursu, przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku. 
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 Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na fotoreportaż 
 „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”  

 
………………………… 

(miejscowość i data)  
……………………………. 
 Pieczęć szkoły 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA FOTOREPORTAŻ 

„Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem” 
 

szkoła podstawowa /szkoła ponadpodstawowa1 
 

1. Nazwa szkoły:………………………………………………………....................................., 
 
Adres szkoły:………………………………………………….............................................., 
 
Telefon kontaktowy:…………………………, 
 
e-mail szkoły:………………………………...., 
 
2. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna pracy:………………………………...., 
 
3.Tytuł pracy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 
3. Imię i nazwisko ucznia: 
 Wiek:……………, 
 Miejscowość:………………………..…………. 

Klasa:…………… 
 
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 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) - RODO 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu na fotoreportaż „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”, że 

zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do 
niniejszej karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych 
osobowych w ramach konkursu „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem” jest Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie 
i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. 
7. W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w konkursie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 
Podpis nauczyciela – opiekuna pracy 

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 
  

                                                           
1 Właściwe proszę podkreślić. 
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Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu 

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – 

RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 

30-003 Kraków, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mcdn.edu.pl, 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu na fotoreportaż 

„Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem” na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą 

- art. 6 ust 1 lit a RODO, 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na fotoreportaż „Patrzery – 

przygoda zaczyna się tuż za progiem” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu na 

fotoreportaż „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”, 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowani. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu na fotoreportaż 
„Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem” 

………………………… 

(miejscowość i data)  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*  

dziecka biorącego udział w konkursie na fotoreportaż „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”. 

 

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………….. będący rodzicem/opiekunem prawnym* 

……………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) biorącego udział w Konkursie na fotoreportaż 

„Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”: 

1) oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych 

……………………………….…………………………………………(imię i nazwisko dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu zgodnie z art. 7 ust. 1 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) – RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych 

będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie 

zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na 

potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego 

dziecka, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej 

lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 

potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na 

stronach internetowych Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wizerunek 

dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 

4) oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora - Małopolskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Tarnowski Gość Niedzielny bezterminowo, nieodpłatnie oraz 

w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu – pracy 

konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych W szczególności Organizator 

uzyskuje nieograniczone prawo do: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym.  

5) oświadczam, iż utwór jest autorstwa mojego dziecka/podopiecznego* i w żaden sposób nie narusza praw 

osób trzecich. 

 

  

………………………………………………………………………………  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik do oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – 

RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 

30-003 Kraków, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mcdn.edu.pl, 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu na fotoreportaż 

„Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą 

- art. 6 ust 1 lit a RODO, 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na fotoreportaż „Patrzery – 

przygoda zaczyna się tuż za progiem” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu na 

fotoreportaż „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem”,  

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  


