
Regulamin konkursów fotograficznych i video na portalu FB MODR Warszawa  

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1.Organizatorem konkursów jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. 

2. Celem konkursu jest prezentacja form działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w szerokim aspekcie jego zadań:  

a. Prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń w zakresie: technologii produkcji, ochrony 

środowiska, ekonomiki i rachunkowości rolnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz zagród 

edukacyjnych. wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-

kulturowego wsi mazowieckiej, organizację grup producenckich, marketing i 

przedsiębiorczość, unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystykę, 

ekologię i ochronę środowiska, w tym programy rolnośrodowiskowe, nowoczesne 

technologie produkcji rolniczej. 

b. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności 

gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi. 

c. Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji 

niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych. 

d. Działalność informacyjna i wydawnicza, w szczególności: prowadzenie strony 

internetowej http://www.modr.mazowsze.pl/, publikacja miesięcznika "Wieś Mazowiecka" 

oraz materiałów informacyjno-szkoleniowych w formie broszur, katalogów, folderów, itp. 

e. Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych. 

f. Organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć 

upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promujących 

dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe wsi mazowieckiej. 

II. ZASADY KONKURSU  

1. Wszelkie konkursy na portalu FB MODR Warszawa mają charakter otwarty.  

2. Udział w konkursach jest bezpłatny.  

3. W konkursach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie lub zespoły rodzinne. 

4. Zgłaszane fotografie lub spoty video, należy zamieszczać w komentarzach do postu konkursowego 

wraz z krótkim opisem. 

    a. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia lub video lub prezentując swój wizerunek, 

wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

5.Zgłoszenie zdjęć lub video do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

6.Przekazanie zdjęć lub video oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one 

praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 



7. przysyłane na portal FB MODR Warszawa zdjęcia lub materiały video powinny być wysokiej jakości 

technicznej,  wykonane dowolną techniką, dopuszcza się zdjęcia zarówno kolorowe jak i czarno- 

białe.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej, niespełniających kryteriów. 

9. Każdy konkurs organizowany przez MODR Warszawa na FB, będzie miał określony cel i określone 

zadanie dla uczestników, termin trwania oraz informacje o formach honorowania zwycięzców,  

III. GRATYFIKACJE 

1. Niektóre z konkursów mogą przewidywać nagrody czy upominki dla zwycięzców, w innych 

uczestnicy otrzymają zestaw gadżetów promocyjnych MODR Warszawa.  

2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na portalu FB.  

3. Zwycięzcy konkursów określą na portalu FB formę dostarczenia nagrody lub gadżetów 

promocyjnych od MODR Warszawa.   

IV. PRZEPISY PRAWA 

1. Z chwilą zamieszczenia zdjęć lub video na portalu FB MODR Warszawa, przechodzą one na 

własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją 

konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez 

uczestników konkursu. 

3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania 

konkursu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na portalu FB MODR Warszawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) informuję, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 

Warszawa; tel. 22 571 61 00.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MODR Warszawa: za 

pomocą adresu e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, 

przekazania nagród oraz prowadzenia działalności doradczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, e oraz 

f (zapewnienie właściwej jakości: doradztwa, realizacji umowy na finansowanie zadań doradczych, 

zarządzania realizacją zadań doradczych oraz marketing bezpośredni własnych produktów lub usług) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt 

obowiązującym w MODR Warszawa zgodnie z przepisami prawa. 
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6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy 

uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przekazania nagród. 

Dodatkowe informacje: Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel. 22 571 61 45 


