Regulamin akcji „InterTony Moments”

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem akcji „InterTony Moments” jest Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej,
89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3, tel. 608287831, e-mail: frzchicz@gmail.com
2. Akcja polega na przesyłaniu filmów i/lub zdjęć w celu stworzenia filmu dokumentującego festiwal
InterTony oraz współpracę muzyczną miast partnerskich Chojnice i Emsdetten.
II PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW:
1. Termin na przesyłanie materiałów upływa 14.08.2021 roku o godzinie 23:59.
2. Materiały przesyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez przesłanie linku do
serwera transferowego na adres e-mail intertonyfest@gmail.com wraz z wypełnioną i podpisaną
kartą zgłoszenia materiału w ramach akcji „InterTony Moments”.
3. Uczestnikom nadsyłającym najciekawsze materiały Organizator przekażę upominki rzeczowe.
4. Przesłane materiały mogą, lecz nie muszą być wykorzystane do stworzenia filmu dokumentującego
festiwal InterTony oraz współpracę muzyczną miast partnerskich Chojnice i Emsdetten, który zostanie
opublikowany w terminie do 31.08.2021 roku.
5. Przesyłając materiały z wizerunkiem Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach w celu wykorzystania w filmie
dokumentującym festiwal InterTony oraz współpracę muzyczną miast partnerskich Chojnice i
Emsdetten, który będzie publikowany w ramach serwisów społecznościowych Facebook, Youtube,
Instagram, TikTok oraz na stronie www Organizatora.
6. W przypadku utrwalenia w ramach Materiałów wizerunku osób trzecich Uczestnik oświadcza, że
posiada

zgodę

osób

trzecich

utrwalonych

w

przesłanych

materiałach

na

nieodpłatne

rozpowszechnianie ich wizerunku.
7. Uczestnik odpowiada za ewentualne naruszenia praw osób, których wizerunek został umieszczony
w materiałach.
III PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik oświadcza, iż:
a) przysługują mu prawa autorskie do przesyłanych materiałów,
b) przesyłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Uczestnik, przesyłając materiały udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani
terytorialnie, nieodpłatnej licencji, na wykorzystanie Materiałów do stworzenia filmu dokumentującego
festiwal InterTony oraz współpracę muzyczną miast partnerskich Chojnice i Emsdetten.
3. Licencja, o której mowa powyżej, zostaje udzielona na wszelkich znanych w dniu przesłania
materiałów polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
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a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (lub innych
urządzeń), a także poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;
b) rozpowszechniania w inny sposób - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie całości lub części, a także publiczne udostępnianie całości lub części w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
udostępnianie w Internecie
c) dokonywania zmian.
IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. W zakresie wizerunków osób, które znalazły się w materiałach oraz danych kontaktowych
podawanych przy przesyłaniu materiałów, administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE 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 „RODO”, jest Organizator.
2. Z inspektorem ochrony danych Organizatora można się skontaktować pod adresem email:
frzchicz@gmail.com.
3. Organizator przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail, adresu zamieszkania i numeru
telefonu Uczestnika oraz wizerunków osób, które znalazły się w materiałach w celu stworzenia i
rozpowszechniania filmu dokumentującego festiwal InterTony oraz współpracę muzyczną miast
partnerskich Chojnice i Emsdetten na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu
zrealizowania celu akcji lub cofnięcia zgody.
4. Odbiorcami danych będą również podmioty odpowiedzialne za prowadzenie serwisów
społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram, TikTok.
5. Uczestnikom, a także osobom, których wizerunki znalazły się w materiałach, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych Uczestnika ze względu na jego szczególną sytuację, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnik, a także osoby, których wizerunki znalazły się w materiałach mają prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
www.uodo.gov.pl).
7. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika, a także osób, których
wizerunki znalazły się w materiałach do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin akcji będzie dostępny na stronie internetowej fundacja.pomorskie.info
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2. Niemożność doręczenia upominku z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych
danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez
Uczestnika w inny sposób.
3. Organizator pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Organizator pozostawia sobie prawo odwołania akcji bez podania przyczyny.
5. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o akcji.
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Załącznik do regulaminu

Karta zgłoszenia materiału w ramach akcji „InterTony Moments”
Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko:.........................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
Numer telefonu:........................................................................................................................
Adres e-mail:.............................................................................................................................
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu akcji oraz, że przesyłane materiały są z nim
zgodne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na zasadach
wskazanych w regulaminie.

……….........................................................................
(data i podpis)

……….........................................................................
(data i podpis opiekunów prawnych –
w przypadku osób niepełnoletnich)

