
Regulamin konkursu fotograficznego dla studentów Wojskowej 

Akademii Technicznej „Sukces w obiektywie” 

§ 1
Postanowienia ogólne 

1. Biuro Karier zwane dalej Organizatorem ogłasza Konkurs fotograficzny dla

studentów WAT „Sukces w obiektywie”.

2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które

Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

3. Konkurs rozpoczyna się 14.11.2022 r. i trwa do 01.12.2022 r. włącznie.

4. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie

internetowej: www.kariera.wat.edu.pl.

§ 2
Cel konkursu i warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział studenci WAT.

2. Konkurs ma na celu zainspirowanie studentów do zastanowienia się nad

pojęciem „sukcesu” oraz pobudzenie indywidualnej aktywności twórczej.

3. Zadaniem konkursowym dla Uczestników jest udzielenie odpowiedzi na

pytanie otwarte: „Czym jest dla mnie sukces zawodowy?” oraz wykonanie

fotografii cyfrowej przedstawiającej pojęcie sukcesu zawodowego.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie

tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową.

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

7. Zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe należy przesłać w wersji 

elektronicznej na adres e-mail kariera@wat.edu.pl do dnia 01.12.2022 r. do

godz. 23:59 w tytule wpisując „Konkurs”.

8. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, gwarantuje i oświadcza, że posiada

pełnię praw autorskich do zamieszczonego zdjęcia oraz, że osoby których

wizerunek znajduje się na zdjęciu wyraziły zgodę na jego upublicznianie.
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9. Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z opublikowanym

zdjęciem.

§ 3

Uczestnictwo 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu

Konkursu oraz wykonanie zadania opisanego w § 2.

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest wyrażenie przez

uczestnika konkursu pisemnej zgody na udział w Konkursie oraz na

przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora Konkursu

w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu poprzez wypełnienie

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu

i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego

rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada

zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.

4. Fotografie mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do tworzenia innych

materiałów reklamowych związanych z wydarzeniem. Osoby zgłaszające prace

do konkursu wyrażają zgodę na prezentację swoich prac na stronie internetowej

Organizatora.

5. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności

dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych

– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne

i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo 

do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 

prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby

biorącej udział w konkursie, że wykonała dzieło osobiście i nie narusza ona

praw osób trzecich, w szczególności nie narusza praw majątkowych lub

osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią

z roszczeniami odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych

powyżej, osoba biorąca udział w konkursie zrekompensuje Organizatorowi



koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, 

jakie powstają z tego tytułu.  

§ 4
Przebieg konkursu 

1. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: odpowiedź na pytanie konkursowe, zdjęcie 

oraz kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

3. Kartę zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Karier lub 

elektronicznej w postaci skanu zabezpieczonego hasłem. Hasło należy 

podać telefonicznie na numer tel. 261 839 663 lub w oddzielnej wiadomości.

4. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną 

przez Organizatora.

5. Komisja dokona wyboru trzech prac, kierując się jakością, kreatywnością i 

oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz 

adekwatnością do tematu konkursu.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 08.12.2022 r.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.kariera.wat.edu.pl.

9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez

Organizatora drogą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu

zgłoszeniowym.

10. Przekazanie nagród odbędzie się w sposób uzgodniony między

Organizatorem a Laureatami.

§ 5
Nagrody 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody:

a) nagroda za zajęcie I miejsca - słuchawki bezprzewodowe, nauszne;

b) nagroda za zajęcie II i III miejsca – głośnik przenośny.

2. Przekazanie nagród odbędzie się w sposób uzgodniony między Organizatorem

a Laureatami.

3. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 PLN

w konkursach z dziedziny sztuki są zwolnione z opodatkowania, przy czym

http://www.kariera.wat.edu.pl/


zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych w związku 

z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 68 

Ustawy z dnia 12 marca 2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

Dz.U z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). 

§ 6
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu

w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika

z Konkursu – w tym odrzucenia nadesłanej pracy, w szczególności

w następujących przypadkach:

1) złamania postanowień niniejszego Regulaminu,

2) nadesłania niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu),

3) zachowań nieetycznych lub/i sprzecznych z prawem,

4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu cywilnego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych

Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika.



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

KARTA ZGŁOSZENIA 

IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA PRACY 

E-MAIL UCZESTNIKA*

(AUTORA PRACY) 

NUMER ALBUMU 

* Adres e-mail uczestnika w domenie WAT tj. @student.wat.edu.pl

Oświadczam że, 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu fotograficznego dla

studentów Wojskowej Akademii Technicznej „Sukces w obiektywie”

organizowanym przez Biuro Karier i akceptuję jego warunki,

2. złożoną na konkurs pracę wykonałem/łam osobiście i przysługują mi wszelkie

autorskie prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone

lub obciążone,

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez

Organizatora, w jego działalności statutowej,

4. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich,

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Jestem świadomy, że za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają

z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

…………………………………………………………… 

Data i podpis autora pracy 



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

do wzięcia udziału w konkursie. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących jako

autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz

upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Biura Karier.

…………………………………………………………… 

Data i podpis autora pracy 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na

stronie internetowej Organizatora.

…………………………………………………………. 

Data i podpis autora pracy 

3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia

i nazwiska jako autora pracy w związku z udziałem w ww. Konkursie, we

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego

wynikach.

…………………………………………………………… 

Data i podpis autora pracy 

4. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą

informacyjną:

…………………………………………………………… 

Data i podpis autora pracy 



Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu 

fotograficznego dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej „Sukces 

w obiektywie” 

Zgodnie z art. 13 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, że : 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Wojskowa

Akademia Techniczna w Warszawie.

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się

skontaktować poprzez e-mail: iod@wat.edu.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

a) za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu organizacji i przeprowadzenia

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także

w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych

i innych związanych z organizowanym przez Biuro Karier konkursem: art. 6

ust. 1 lit. a RODO,

b) w związku realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa,

w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureata Konkursu:

podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed

zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa

autorskiego i ochrony wizerunku: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz

Organizatora np. operator pocztowy. Dane osobowe laureata konkursu mogą

być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych

związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu

dostarczenia nagrody.

5. Administrator będzie publikował dane osobowe uczestników Konkursu, przy

czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników
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Konkursu. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację 

na stronach internetowych Organizatora www.kariera.wat.edu.pl.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, 

dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia 

wzięcie udziału w konkursie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów,  

o których mowa  w pkt. 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków 

wynikających z organizacji konkursu tj. przez 30 dni od zakończenia konkursu 

lub do czasu wycofania zgody. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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