
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„Fotopolowanie”

realizowanej w ramach Święta Fotografii

§ 1. Postanowienia ogólne i Organizatorzy

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i
warunki uczestnictwa w grze miejskiej pod nazwą „Fotopolowanie”. 

2. Organizatorem Święta Fotografii jest: Anna Śliwa i Bożena Kałka,
swietofotografii@gmail.com.

3. Wykonawcą gry miejskiej „Fotopolowanie”, zwanej dalej „Grą”, jest Fundacja „Życie z
pasją” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław NIP: 8943134209, REGON 381629984, KRS:
0000754293, e-mail: fundacjazzp@gmail.com, zwana dalej „Wykonawcą”. 

4. Administratorem zebranych danych osobowych osób biorących udział w Grze
(„Uczestników”) jest Fundacja „Życie z pasją” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław NIP:
8943134209, REGON 381629984, KRS: 0000754293, e-mail: fundacjazzp@gmail.com.

5. Klauzula informacyjna dla Uczestników Gry „Fotopolowanie”, będąca Załącznikiem do
niniejszego Regulaminu, stanowi wypełnienie ciążącego na Administratorze
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 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).

§ 2. Zasady Gry

1. Gra jest przeznaczona dla osób w wieku 13-100 lat.
2. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych i posiadające ograniczoną

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie
ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Grze pod warunkiem uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego (Załącznik nr 1).

3. Uczestnikami Gry nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Gry
oraz osoby im najbliższe. Przez osobę najbliższą rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.
5. Zapisy na Grę nie są prowadzone.
6. Gra odbędzie się 05.02.2023 r. na terenie miasta Wrocław.
7. Wykonawca w dniu Gry opublikuje na swojej stronie na portalu Facebook

https://www.facebook.com/fundacjazyciezpasja treść zadania konkursowego.
8. Start gry rozpocznie się o godzinie 11:00 w dowolnym miejscu miasta Wrocław.



9. Koniec gry miejskiej ustalony jest na godzinę 15:00 w dniu rozpoczęcia gry.
10. Uczestnik wysyła jedno zdjęcie na adres fundacjazzp@gmail.com wraz z opisem,

gdzie zdjęcie powstało (numer budynku oraz ulica, przy której się znajduje), pliki
przesyłamy w formacie JPEG wraz z pełną informacją o metadanych (exif) do godziny
23:59 dnia, w którym powstało wraz ze skanem oświadczenia będącego Załącznikiem
nr 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest również skan Załącznika nr 1.

11. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej
ostrożności podczas wykonywania fotografii niezbędnej do realizacji Gry.

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w
Grze, poza odpowiedzialnością wyrażoną wprost w przepisach prawa
obowiązującego. Każdy z Uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w
trakcie udziału w Grze. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Gry oraz
przestrzeganie Regulaminu odpowiada opiekun prawny.

§ 3. Warunki udziału w Grze

1. Każda z osób uczestniczących w Grze „Fotopolowanie” powinna być w dobrym stanie
zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

2. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne
powstałe podczas gry „Fotopolowanie”. 

3. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za siebie i za szkody powstałe z jego
winy podczas trwania Gry  „Fotopolowanie”. 

4. Ubezpieczenia dokonuje każdy uczestnik Gry „Fotopolowanie” na własną rękę.
5. Każdy uczestnik wykonuje zdjęcia własnym sprzętem fotograficznym i jest za niego

odpowiedzialny. Wykonawca nie odpowiada za sprzęt uczestnika.
6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w Grze „Fotopolowanie” na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie; 
b) przetwarzanie przez wykonawcę danych osobowych Uczestnika w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry “Fotopolowanie” (w związku z obowiązkami
określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)) w
zakresie określonym w klauzuli stanowiącej Załącznik do Regulaminu; 
c) opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych
Organizatora i jego partnerów zdjęć z wręczenia nagród, na których znajduje się
wizerunek Uczestnika w całości lub częściowo, przetworzony lub zniekształcony w
sposób zachowujący dobra osobiste Uczestnika, kolorowy lub jednobarwny, pod
własnym lub innym imieniem, w jedno lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach,
reklamach, drukowanych lub elektronicznych opublikowanych na łamach prasy i w
mediach oraz na stronach internetowych organizatorów, wykonawcy i innych
partnerów Święta Fotografii.



§ 4. Punktacja i dyskwalifikacja

1. Poprawne zgłoszenie musi:
- zawierać zdjęcie zapisane w formacie JPEG wraz z metadanymi o dacie i godzinie
jego wykonania (plik exif),
- zawierać w treści wiadomości adres miejsca, w którym zdjęcie zostało wykonane
(numer budynku oraz ulica, przy której się znajduje),
- zostać nadesłane 05.02.2023 najpóźniej do godz. 23:59 na adres e-mail
fundacjazzp@gmail.com (w tytule wiadomości prosimy wpisać: FOTOPOLOWANIE).

2. Wykonawca do każdego prawidłowo nadesłanego zdjęcia przyzna punkty od 1 do 10
za: treść, kadr, poprawność techniczną, estetykę. Maksymalnie można uzyskać 40
punktów.

3. Zdjęcia wykonane po godzinie 15:00 lub przesłane w innym dniu niż 05.02.2023 r. nie
będą brane pod uwagę.

§ 5. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Gra kończy się 05.02.2023 r. o godz. 15:00.
2. Gracze mają możliwość zadecydować o zakończeniu gry wcześniej.
3. Po odebraniu wszystkich nadesłanych fotografii Wykonawca w wyznaczonym terminie

dokona selekcji i przyzna punktację.
4. 3 najlepsze prace zostaną opublikowane w sieci, na stronie Wykonawcy.
5. O miejscu w rankingu po zakończeniu Gry decyduje liczba punktów za wykonane

zdjęcie.
6. Informacje o wygranej zostaną przekazane na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy

zgłoszenie.
7. Nagrodę należy odebrać 12.02.2023 r. o godz. 18:30 w Browarze Mieszczańskim, ul.

Hubska 44-48, Wrocław.
8. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Wykonawcy.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,

głos rozstrzygający należy do Wykonawcy.
3. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym

Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić
reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja musi
zostać złożona na piśmie lub zostać przesłana listem poleconym na adres: Fundacja
„Życie z pasją” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.

4. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone
w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę w ciągu
30 dni.

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku
zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 



REGULAMIN RODO

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO)
administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Gry Miejskiej „Fotopolowanie” jest Fundacja „Życie z pasją” ul.
Legnicka 65, 54-206 Wrocław NIP: 8943134209, REGON 381629984, KRS:
0000754293 e-mail: fundacjazzp@gmail.com Pana / Pani dane osobowe, w postaci:
imienia i nazwiska i adresu e-mail będą przetwarzane w celu:  niezbędnym do
przeprowadzenia Gry, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Gry Miejskiej
„Fotopolowanie”;

2. W związku z przetwarzaniem przez Fundacja „Życie z pasją” ul. Legnicka 65, 54-206
Wrocław NIP: 8943134209, REGON 381629984, KRS: 0000754293, e-mail:
fundacjazzp@gmail.com Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo, w każdej
chwili do: 

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania
danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność tego przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed datą jej wycofania;

- dostępu do swoich danych osobowych przekazanych oraz otrzymania kopii tych
danych, a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia, 

- żądania usunięcia Pani/Pana danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17
RODO, jeżeli uważa Pani/Pan, że Fundacja „Życie z pasją” ul. Legnicka 65, 54-206
Wrocław NIP: 8943134209, REGON 381629984, KRS: 0000754293, e-mail:
fundacjazzp@gmail.com nie ma podstaw do tego, aby Pani/Pana dane przetwarzać; 

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO – w zakresie,
w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów; 

- przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO.
3. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3,
zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu,
Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że
będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla
Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pana/Pani interesów, praw i wolności.

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem.

5. Podanie przez Pani/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do zgłoszenia i udziału w grze miejskiej „Fotopolowanie”. Konsekwencją
niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości skutecznego
zgłoszenia i wzięcia udziału w Grze. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.



7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu Administratora danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych,
mogą być podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Straż Miejska;
Prokuratura, Sąd, Sanepid), zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz
Administratora (podmioty przetwarzające) w związku z prawidłową realizacją umowy,
w tym dostawcy usług IT. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby umożliwić
nam kontakt z Państwem, personalizowanie wiadomości zgodnie z Państwa
preferencjami i przekazanie odpowiednich informacji, chyba że istnieje prawny
obowiązek dłuższego przechowywania danych. Pana/Pani dane osobowe będą
przechowywane przez cały okres przebiegu Gry Miejskiej „Fotopolowanie” oraz do
upływu okresu zapewniającego realizację obowiązków wynikających z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się stanu epidemii COVID - 19, przy czym powyższe okresy sumują
się.

9. Po upływie obowiązkowych okresów przetwarzania Pana/Pani dane zostaną
niezwłocznie usunięte.



Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego dziecka (imię i

nazwisko) ………………………………………………………………, którego jestem

rodzicem/prawnym opiekunem na potrzeby GRY MIEJSKIEJ „Fotopolowanie” realizowanej przez

Fundację “Życie z pasją” w celu sprawozdawczości z realizacji zadania organizowanego w ramach

Święta Fotografii.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz,

że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich

poprawiania.

……………….…………………………… ……………….……………………………
miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (tj. imię i nazwisko), autorskiej fotografii zgłoszonej

do udziału w konkursie oraz wizerunku, utrwalonego podczas wręczania nagród, niepełnoletniego

dziecka, którego jestem rodzicem/ prawnym opiekunem w celach promujących działania realizowane

przez Fundację “Życie z pasją” w ramach Święta Fotografii poprzez: strony internetowe, portale

społecznościowe, media, publikacje, itp.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz,

że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich

poprawiania.

……………….…………………………… ……………….……………………………
miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, dalej: RODO)

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja “Życie z pasją”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000754293, NIP 8943134209,

fundacjazzp@gmail.com, kom. 516601791

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawozdawczości z realizacji zadania. Podstawa prawna

przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych

osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Odbiorcy danych osobowych:

Dane zostaną powierzone Organizatorom Święta Fotografii:

- Anna Śliwa, swietofotografii@gmail.com

- Bożena Kałka, swietofotografii@gmail.com

w celu promocji wydarzenia.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.

Administratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

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

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

momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak ich niepodanie

uniemożliwi udział osoby niepełnoletniej w GRZE MIEJSKIEJ „Fotopolowanie” w ramach Święta

Fotografii w 2023 roku.

……………….…………………………… ……………….……………………………
miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ………………………………………………………………, niżej podpisany/a, wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby GRY MIEJSKIEJ

„Fotopolowanie” realizowanej przez Fundację “Życie z pasją” w celu sprawozdawczości z

realizacji zadania organizowanego w ramach Święta Fotografii.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz,

że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości

ich poprawiania.

……………….…………………………… ……………….……………………………
miejscowość, data czytelny podpis

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (tj. imię i nazwisko), autorskiej fotografii

zgłoszonej do udziału w konkursie oraz wizerunku, utrwalonego podczas wręczania nagród w

celach promujących działania realizowane przez Fundację “Życie z pasją” w ramach Święta

Fotografii poprzez: strony internetowe, portale społecznościowe, media, publikacje, itp.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz,

że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości

ich poprawiania.

……………….…………………………… ……………….……………………………
miejscowość, data czytelny podpis



Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, dalej: RODO)

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja “Życie z pasją”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000754293, NIP 8943134209,

fundacjazzp@gmail.com, kom. 516601791

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawozdawczości z realizacji zadania. Podstawa prawna

przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych

osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Odbiorcy danych osobowych:

Dane zostaną powierzone Organizatorom Święta Fotografii:

- Anna Śliwa, swietofotografii@gmail.com

- Bożena Kałka, swietofotografii@gmail.com

w celu promocji wydarzenia.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.

Administratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

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

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

momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak ich niepodanie

uniemożliwi udział osoby niepełnoletniej w GRZE MIEJSKIEJ „Fotopolowanie” w ramach Święta

Fotografii w 2023 roku.

……………….…………………………… ……………….……………………………
miejscowość, data czytelny podpis


