
 

REGULAMIN konkursu filmowego „O wolność obywatela i niezawisłość państwa” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu filmowego „O wolność obywatela i niezawisłość państwa”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, adres: 25-127 Kielce, Aleja na 

Stadion 1, zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem konkursu jest Oddział Okręgowy Narodowego 

Banku Polskiego w Kielcach.  

2. Konkurs trwa od 2 do 16 września 2020 r.  

3. Celem Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.  

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie  

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  wyłącznie  osoby  fizyczne które zaakceptowały niniejszy 

Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IPN, ani członkowie ich rodzin. 

6.Uczestnik oświadcza, że:  

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;  

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;  

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;  

d. udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej 

stosownie do potrzeb, m.in. na stronie internetowej Organizatora. 

§ 3 Zasady udziału w Konkursie 

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie autorskiego filmu o tematyce nawiązującej do celów 

powstania, działalności lub postaci związanych ze Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”.  

2.  Maksymalna długość filmu to 60 sekund.  

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z 

normami obyczajowymi.  

4. O  przyznaniu  nagrody  decyduje  Organizator biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i artystyczną 

prac oraz kreatywność jaką wykażą się Uczestnicy Konkursu.  

5. Nagrodę w Konkursie stanowi zestaw, na który składają się: moneta kolekcjonerska, gra edukacyjna 

i książka. 

6. Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem internetowej usługi transferu plików, np. 

WeTransfer, na adres: przystanek.kielce@ipn.gov.pl do dnia 16 września 2020 r. (włącznie).  

mailto:przystanek.kielce@ipn.gov.pl


7. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 18 września 2020 r., a ich lista opublikowana zostanie 

na stronie „Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach” na Facebook’u .  

8.  Laureaci  będą  mogli  odebrać  nagrody  po  20  września  2020  r.  (w  godz.  9-17, od wtorku do 

piątku)  w  Centrum Edukacyjnym IPN  „Przystanek Historia” w  Kielcach  przy  ul.  Warszawskiej 5.  

 

§ 4 Zakres odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za jakiekolwiek  zakłócenia w  działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek.   

§ 5 Ochrona danych osobowych   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załączniki nr 1 do 

Regulaminu  

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, 

uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.  

2.  Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  „Instytut  Pamięci  Narodowej  Delegatura w 

Kielcach” na portalu społecznościowym Facebook.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu  

Obowiązek informacyjny  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie filmowym „O wolność 

obywatela i niezawisłość państwa” na temat Zrzeszenia „Wolność i  Niezawisłość”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. - dalej RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  

w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi).  



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania  

Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu,  z  siedzibą  w  Warszawie,  adres:  ul. Wołoska 7, 02-675 

Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne,  fizyczne,  

administracyjne  i  proceduralne  środki  ochrony  danych,  w  celu ochrony  i  zapewnienia  poufności,  

poprawności  i  dostępności  przetwarzanych  danych osobowych, jak również ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 

przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,  

adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, 

tel. 22 581-85-11.  

Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów prawa  

oraz podmioty upoważnione przez Administratora.  

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia konkursu.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 


