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Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. „Wiosna” 

podczas konferencji Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja 

w dniu 26.04.2019 r. 

 

1. Zasady Ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bono Serviamus - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju  

       Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  

1.2 Każdy z uczestników konkursu przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na  

       postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego regulaminu. 

1.3 Konkurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2019 r. i trwa do 26 kwietnia 2019 r. 

1.4 Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim jest „Wiosna” oraz 

załączenie go podczas rejestracji na konferencję Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja 

w formularzu rejestracyjnym. 

1.5 Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników konferencji Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna 

VIII Edycja. Przez Uczestnika konferencji rozumie się osobę, która zgłosiła udział w konferencji w 

formularzu rejestracyjnym na stronie www.konferencje.skpp.edu.pl i uiściła opłatę rejestracyjną za 

udział w konferencji. 

1.6 Pracę konkursową można zgłosić do momentu zamknięcia rejestracji (wyczerpania miejsc) na 

konferencję Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja. 

 

2. Praca konkursowa 

 

2.1 Każdy Uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 1 zdjęcie.  

2.2 Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji    

      zdjęcia. 

2.3 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i nie przekraczać 20 Mb.  

2.4 Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w  

       szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 

3. Uczestnicy 

 

3.1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia będąca Uczestnikiem konferencji 

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja w dniu 26.04.2019 r. 

 

http://www.konferencje.skpp.edu.pl/
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4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu 

 

4.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

4.2 Spośród zgłoszonych prac konkursowych Jury wyłoni jednego zwycięzcę konkursu.  

4.3 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26.04.2019 r. na zakończenie konferencji 

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP 

ul. Przybyszewskiego 37a; 60-356 Poznań. 

4.4 Zwycięzca o decyzji Jury zostanie poinformowany przez Organizatora w dniu 26.04.2019 r. na 

zakończenie konferencji Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja. 

4.5 W przypadku nieobecności Zwycięzcy na sali obrad w momencie ogłaszania wyników konkursu 

nagroda przechodzi na kolejnego wybranego przez Jury Uczestnika. 

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku naruszenia zasad 

regulaminu. 

 

 

5. Nagroda 

 

5.1 Nagrodą w konkursie jest książka o wartości 100 zł o tematyce fotograficznej. 

5.2 Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcy konkursu po jego ogłoszeniu w dniu 26.04.2019 r. podczas 

konferencji Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna VIII Edycja. 

 

6. Obowiązek informacyjny (zgodnie z RODO) 

6.1 DANE ADMINISTRATORA: Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bono Serviamus 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą pod adresem ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań; KRS:0000217396; 

REGON: 634627691 

6.2 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH: Z Administratorem danych można się 

skontaktować poprzez adres e mail: szkolenia@skpp.edu.pl, telefonicznie (61) 854 92 18 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz realizacji praw przysługujących Uczestnikom w związku z przetwarzaniem danych. 

6.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH: dane Uczestnika będą przetwarzane w celu wyłonienia Zwycięzcy 

konkursu.  

6.4 ZAKRES DANYCH: Imię, nazwisko, praca konkursowa. 

6.5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Po zakończeniu konkursu dane zostaną usunięte z panelu 

strony www. 
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6.6 ODBIORCY DANYCH: dane Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

na zlecenie administratora takimi jak obsługa konferencji, obsługa informatyczna, Jury konkursowe –

podmioty te działają wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

6.7 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ: Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

- dostępu do danych; 

– uzyskania potwierdzenia czy dane są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do  nich  

w zakresie wskazanym w art. 15 RODO; 

- sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne na wyraźne żądanie; 

- usunięcia danych, w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie; 

- ograniczenia przetwarzania jeżeli kwestionowana jest prawidłowość danych; 

- przenoszenia danych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

- Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jeśli uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z RODO. 

6.8 INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie przez Uczestnika danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

6.9 INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI: dane osobowe Uczestnika nie 

będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


