
REGULAMIN KONKURSU PUCHALSKIEGO 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego im Włodzimierza Puchalskiego jest ZG PZŁ, zwany dalej 

ORGANIZATOREM, z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 35, NIP: 526 030 04 63. 

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.pzlow.pl/lowiecpolski/ i jest 

dostępny dla wszystkich fotografujących. 

3. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych: 

– piękno 

– ruch 

– sceny myśliwskie 

– zdjęcia autorstwa młodzieży (do 18 roku życia) 

4. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną wcześniej wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony 

www.pzlow.pl/lowiecpolski/. 

5. Zdjęcia należy przesyłać na email podany w formularzu zgłoszeniowym w liczbie do 5 sztuk w jednej 

wiadomości. Muszą być zapisane w formacie .jpg, a wielkość jednego pliku ma wynosić od 2MB do 

10MB. 

6. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej. 

7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru 

zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej 

kolorystyki, kontrastu i kadrowania. 

8. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki konkursu. Każda nieprawidłowość 

ujawniona na dowolnym etapie konkursu oznacza dyskwalifikację jego uczestnika. 

9. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 5 zdjęć w serii, które traktowane 

będą jako jedna praca. 

10. Zgłoszenia prac do konkursu są przyjmowane do 31 sierpnia każdego roku. 

11. Każde zdjęcie musi być zaopatrzone w tytuł oraz, jeśli tego wymaga – opis. 

12. Fotografie nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 

13. Autor wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, nieodpłatne umieszczenie zdjęcia na 

stronie internetowej, nieodpłatne publikacje w Łowcu Polskim, materiałach promujących konkurs 

fotograficzny oraz innych wydawnictwach ZG PZŁ i Łowca Polskiego. 

14. Zgłaszając się do konkursu uczestnik oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego 

organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego i wyraża zgodę na swój udział, 

2) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanego zdjęcia przez organizatora poprzez publiczne 

prezentowanie zdjęcia, jego kopiowanie i powielanie – niezależnie od techniki;  

3) do przesłanego zdjęcia przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe; 

4) ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z przesłanymi przez 

uczestnika zdjęciami; 

5) z chwilą przekazania zdjęcia organizatorowi konkursu, nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie 

przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na następujących 

polach eksploatacji: 



a) rozpowszechnianie zdjęcia, w tym w szczególności jego publiczne prezentowanie, kopiowanie, 

wystawianie, wyświetlanie, 

b) nadawanie i reemitowanie; 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na 

dowolnych nośnikach danych; 

d) przechowywanie i przekazywanie zdjęcia, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci 

komputerów i innych urządzeń, przesyłanie go sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu; 

e) z chwilą przekazania zdjęcia organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na 

organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania zdjęcia oraz zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do zdjęcia. 

15. Konkurs jest rozstrzygany w dwóch etapach: przyznanie nagród i wyróżnień w poszczególnych 

kategoriach oraz przyznanie Grand Prix konkursu. 

16. Grand Prix będzie przyznane przez kapitułę, a autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. 

17. W każdej kategorii za pierwsze miejsce autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. 

Dodatkowo przyznaje się nagrodę wysokości 1000 zł dla autora zdjęcia, które otrzyma najwięcej 

polubień w social mediach Łowca Polskiego. 

18. Jury może dokonać innego podziału nagród, łącznie z nieprzyznaniem pierwszej nagrody. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. 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; Dz. Urz. UE L 119, s. 1; dalej: „RODO”), Polski Związek Łowiecki 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie 

(00-029) przy ul. Nowy Świat 35, legitymujący się numerem NIP: 526-030-04-63, REGON:000742279 

(dalej: „PZŁ”, „Administrator”). 

2. W Polskim Związku Łowieckim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dalej: „IOD”) – Piotr 

Pawełski, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35, z którym można kontaktować się pod adresem 

email: ochronadanych@pzlow.pl.  

3. Dane osobowe uczestników, w tym uczestników małoletnich oraz ich rodziców bądź opiekunów 

prawnych, przetwarzane są w następujących celach: 

a) realizacji konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego.  

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem 

autorskich praw majątkowych do przesłanych do konkursu zdjęć. 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

a) w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3a – zgoda na przetwarzanie danych osobowych– art. 6 ust. 1 

pkt a) RODO; 

b) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3b – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO; 



c) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3c - prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora polegający na konieczności prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej 

i obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu im. Włodzimierza 

Puchalskiego, a także przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji 

obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości. 

W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, 

wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/Pana dane będą 

usuwane lub poddawane anonimizacji. Dane osobowe zostaną również usunięte po odwołaniu 

udzielonej zgody. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy 

kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi 

Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, organy ochrony prawnej. Dane osobowe mogą być 

również przekazywane innym odbiorcom, w szczególności w związku z tym, że dane będą publikowane 

na serwisach społecznościowych, w prasie, na stronach internetowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo do jej wycofania 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji 

udziału w konkursie im. Włodzimierza Puchalskiego. Konsekwencją niewyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie im. Włodzimierza 

Puchalskiego. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

13. Administrator nie przekaże danych osobowych poza EOG. 


