Regulamin programu
Fotopamiątka ze Zbigniewem Wodeckim
w związku z organizowaną przez Krakowskie Forum Kultury
wystawą pt. Zbigniew Wodecki – wystawa fotografii
z dnia 11.04.2019 roku

§1
Definicje
1.
Program – program Fotopamiątka ze Zbigniewem Wodeckim, który polega na
przeprowadzeniu akcji w mediach społecznościowych, polegającej na zebraniu fotografii od
prywatnych osób w celu ich wykorzystania podczas wystawy fotografii pt. Zbigniew Wodecki
– wystawa fotografii, odbywającej się w ramach projektu Muzyczne horyzonty – cykl
wydarzeń poświęconych Zbigniewowi Wodeckiemu, która jest jednym z wydarzeń
współtowarzyszących Festiwalowi WODECKI TWIST FESTIWAL.
2.
Akcja – akcja w mediach społecznościowych polegająca na zebraniu fotografii od
prywatnych osób w celu ich wykorzystania podczas wystawy fotografii pt. Zbigniew Wodecki
– wystawa fotografii, odbywającej się w ramach projektu Muzyczne horyzonty – cykl
wydarzeń poświęconych Zbigniewowi Wodeckiemu, która jest jednym z wydarzeń
współtowarzyszących Festiwalowi WODECKI TWIST FESTIWAL.
3.
Fotografia – fotografia w formie cyfrowej przedstawiająca Uczestnika ze
Zbigniewem Wodeckim.
4.
Wystawa – wystawa fotografii pt. Zbigniew Wodecki – wystawa fotografii
odbywająca się w ramach projektu Muzyczne horyzonty – cykl wydarzeń poświęconych
Zbigniewowi Wodeckiemu, będąca jednym z wydarzeń współtowarzyszących Festiwalowi
WODECKI TWIST FESTIWAL. Wystawa ta organizowana jest przez Krakowskie Forum
Kultury we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Wodeckiego i będzie wystawiona w
terminie od 6 maja do 31 maja 2019 roku w siedzibie Organizatora (§1 ust. 6) na I piętrze, w
Galerii Sala z Widokiem. Wystawa będzie czynna w dni robocze w godzinach 10:00 – 19:00.
5.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Programie i akceptująca jego Regulamin.
6.
Organizator – Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027, Kraków e-mail:
kfk@krakowskieforum.pl, tel. 12 422 08 14, 12 422 19 55, NIP: 675-00-07-185.
7.
Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
8.
RODO – informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestnika
Programu przez Organizatora.
§2
Postanowienia Ogólne
1.
Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu, określającego prawa i obowiązki
Uczestnika i Organizatora.
2.
Program rozpoczyna się dnia 11 kwietnia 2019 roku i trwa do dnia 22 kwietnia 2019
roku włącznie.
3.
Fotografie można przesyłać na adres mailowy promocja@krakowskieforum.pl od
11 kwietnia do 22 kwietnia 2019 roku włącznie.
4.
Akcja ma na celu stworzenie galerii fotografii, przedstawiających Zbigniewa
Wodeckiego z fanami, przy wykorzystaniu fotografii przesłanych Organizatorowi przez
Uczestników.

Wybrane przez Organizatora fotografie zostaną wykorzystane podczas wystawy
fotografii pt. Zbigniew Wodecki – wystawa fotografii, odbywającej się w ramach projektu
Muzyczne horyzonty – cykl wydarzeń poświęconych Zbigniewowi Wodeckiemu. Fotografie
będą upublicznione w formie materiału graficznego podczas trwania wystawy oraz w
Internecie.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru odpowiedniej fotografii, o czym mowa w
§2 ust. 9 oraz §3 ust. 11.
7.
Fotografie nadesłane przez Uczestników do Organizatora w ramach Programu, które
nie zostaną przez Organizatora wykorzystane podczas przygotowywania materiałów do
wystawy, mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do promocji wydarzenia za
pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych.
8.
Oceny fotografii dokonają pracownicy zatrudnieni przez Organizatora,
przygotowujący wystawę.
9.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru spośród wszystkich nadesłanych przez
Uczestników fotografii oraz opublikowania w materiałach do wystawy oraz w Internecie
tylko najciekawszych jego zdaniem fotografii (w ocenie bierze udział m.in. jakość i temat,
który one przedstawiają).
10.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, bez
konieczności podania przyczyn, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać
będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem wybranych
środków przekazu tj. strony Facebook Krakowskiego Forum Kultury.
11.
Regulamin jest dostępny na stronie Krakowskiego Forum Kultury
www.krakowskieforum.pl w zakładce O nas/Regulaminy.
5.

§3
Uczestnictwo w Programie
1.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Do wzięcia udziału w Programie
niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu Programu
oraz przesłanie swojej fotografii ze Zbigniewem Wodeckim do Zespołu Sprzedaży i Promocji
Krakowskiego Forum Kultury na adres mailowy: promocja@krakowskieforum.pl.
2.
Przesłanie fotografii na adres mailowy wymieniony w ust. 1 jest równoznaczne
z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
3.
Razem z fotografią Uczestnik na adres mailowy Organizatora wymieniony w ust. 1
musi przesłać krótki opis nadesłanej fotografii wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska,
adresu mailowego do kontaktu (opcjonalnie numer telefonu). Uczestnik w wiadomości
mailowej do Organizatora powinien zawrzeć treść, iż zapoznał się z Regulaminem Programu
i go akceptuje.
4.
Fotografia powinna być zapisana w formie pliku graficznego w formacie JPG.,
w rozmiarze od min. 1 MB do max. 10 MB.
5.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych
z udziałem w Programie na osobę trzecią lub działanie poprzez przedstawiciela.
6.
Uczestnik jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator
zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli nie spełni on
warunków uczestnictwa w Programie, narusza jego zasady, dopuszcza się czynu
niedozwolonego lub innego działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami wobec
Organizatora lub innego Uczestnika.

7.

Przesyłając fotografię na adres mailowy wymieniony w ust.1 Uczestnik oświadcza,

że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego zapisy,
b) jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) jest autorem wysłanej Fotografii lub dysponuje pełnią praw autorskich do

Fotografii, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz osoby trzeciej,
d) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został na Fotografii
na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
chyba że Fotografia przedstawia osoby powszechnie znane (jeżeli wizerunek wykonano w
związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych) lub osoby stanowiące jedynie szczegół
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.,
e) Fotografia nie narusza przepisów obowiązującego prawa – obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
f) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem
Fotografii przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym regulaminem,
w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub prawa do wizerunku,
g) wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanej Fotografii w całości lub we fragmentach
przez Organizatora w celu promocji KFK lub jej działalności, w szczególności promocji jej
stron internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
h) wyraża zgodę na oznaczenie Fotografii imieniem i nazwiskiem Uczestnika albo też
udostępniania jej anonimowo – w zależności od decyzji Organizatora,
i) wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora drogą elektroniczną na podany
przez siebie adres e-mail,
8.
Wysyłając Fotografię, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej
licencji, umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z Fotografii
w całości i we fragmentach poprzez:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera
lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub
innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich
nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a)
-wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym;
1) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub
innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób
niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez
możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych,
internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
2) wszelkie publiczne udostępnianie Fotografii w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub
multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także

osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice,
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach
wymienionych w pkt 1),
d) wszelkie publiczne wystawianie i wyświetlanie.
9.
Przesyłając Fotografię Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną fotografii,
mającą na celu poprawę jakości lub usunięcie elementu przeszkadzającego w oglądaniu
(np. daty wykonania).
10.
Przesyłając Fotografię Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie w całości i we
fragmentach jej oraz utrwalonych na niej wizerunków w celu ich wykorzystania podczas
wystawy fotografii pt. Zbigniew Wodecki – wystawa fotografii, odbywającej się w
ramach projektu Muzyczne horyzonty – cykl wydarzeń poświęconych Zbigniewowi
Wodeckiemu, w Internecie oraz korzystania z fotografii lub jej fragmentów w zakresie
opisanym w punkcie 8.
11.
Nadesłane Fotografie zostaną zamieszczone na materiałach do wystawy Zbigniew
Wodecki – wystawa fotografii oraz w Internecie (na stronie internetowej
www.krakowskieforum.pl oraz w mediach społecznościowych Krakowskiego Forum
Kultury).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Fotografii:
a) niespełniających wymagań, o których mowa w punkcie §3 ust. 3, 4 niniejszego
regulaminu,
b) naruszających
dobre obyczaje (przykładowo: obraźliwych, obscenicznych,
pornograficznych),
c) naruszających obowiązujące prawo, w szczególności autorskie lub prawo do
wizerunku,
d) których jakość wykonania powoduje, że fotografia jest nieczytelna.
§4
Reklamacja
1.
Uczestnik może składać reklamacje w formie pisemnej na adres Krakowskie Forum
Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków.
2.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres
korespondencyjny i email oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem
reklamującego.
3.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie
rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej
wysłanej przez Organizatora na adres email podany przez Uczestnika. Za datę rozpatrzenia
reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Uczestnika wiadomości elektronicznej
informującej o wyniku reklamacji.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak
będą wykorzystywane dane osobowe, jest Krakowskie Forum Kultury z siedzibą
w Krakowie, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: e-mail: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl

2.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu
Fotopamiatka ze Zbigniewem Wodeckim. Przetwarzamy dane w postaci: imienia i nazwiska,
adresu e-mail oraz wizerunku zamieszczonego na przesłanej przez Uczestnika fotografii.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego dobrowolna zgoda
na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do udziału w Programie.
3.
Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z Programem mogą być
w szczególności: wszyscy odbiorcy projektu Muzyczne horyzonty – cykl wydarzeń
poświęconych Zbigniewowi Wodeckiemu, odwiedzający wystawę (wizerunek), podmioty
powiązane z wystawą fotografii pt. Zbigniew Wodecki – wystawa fotografii, odbywającej się
w ramach projektu Muzyczne horyzonty – cykl wydarzeń poświęconych Zbigniewowi
Wodeckiemu oraz inne podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi
i systemów informatycznych Administratora (np. serwisują oprogramowanie, przechowują
dane, projektujących grafikę, zajmujące się promocją itd.), współpracują z Organizatorem
w realizacji projektu, dostarczają usługi teleinformatyczne oraz dostawcy usług prawnych
i doradczych.
3.
Dane uczestnika będą przechowywane przez czas trwania Programu i w okresie do
przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń publiczno-prawnych, chyba że
przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania. Jeżeli Uczestnik wyraził
zgodę na otrzymywanie newslettera (e-mail) informującego o wydarzeniach organizowanych
przez Krakowskie Forum Kultury dane przetwarzane będą do jej odwołania.
4.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych Uczestnika.
5.
Uczestnik w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jego danych osobowych jest
zgoda, ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.
W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora na
podstawie zgody, jaką wyraził Uczestnik, Uczestnikowi przysługuje także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
7.
Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
8.
Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Programie Fotopamiatka ze
Zbigniewem Wodeckim. Podanie ich jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest
brak możliwości wzięcia udziału w Programie.
§6
Postanowienia końcowe
1.
Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu i go akceptuje.
2.
Przesyłając Fotografię, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
jego danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Akcji, w
szczególności oznaczenia Fotografii i informowania go o przebiegu Akcji. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w
działaniu systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Akcji.

Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących
udział w Akcji.
4.
Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.krakowskieforum.pl w zakładce O nas/Regulaminy. Podstawowe zasady
Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku
z realizacją Programu.
5.
Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie. O
planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem
środków wskazanych w §2 ust.7 Regulaminu z 3-dniowym wyprzedzeniem. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana
Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w
Programie, co nie ogranicza uprawnienia Organizatora do zakończenia Programu zgodnie z §
2 ust. 10.
6.
W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe
przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.
7.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem
będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę
Organizatora.
8.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 515 466 669 lub adresem email: magdalena.panus@krakowskieforum.pl

