
1. Organizatorem Konkursu „Krzycząc: konkurs!” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Muzeum 

Narodowe w Warszawie z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 3. 00-495 Warszawa, tel. 22-

621-10-31, e-mail: muzeum@mnw.art.pl, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat, 

zarówno amator jak i profesjonalista. Udział w Konkursie nie jest ograniczony obywatelstwem 

ani miejscem zamieszkania. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury Konkursu i 

ich rodziny, jak również pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio z nimi związane. 

3. Celem Konkursu jest promocja wystawy czasowej „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, 

w formie fotografii związanych z tematyką ww. wystawy. Wyróżnione fotografie zostaną̨ 

opublikowane na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram). 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie na portalu Facebook, Instagram 

lub Twitter fotografii opatrzonej tagami #krzyczącpolska i #konkurs. 

5. Jury będzie oceniać oznaczone przez uczestników fotografie pod kątem twórczości ujęcia 

tematu wystawy czasowej „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”. 

6. Obróbka fotografii jest dowolna, zezwalająca na dokonanie fotomontażu czy użycie innych 

technik; warunkiem jest wykonanie fotografii w przestrzeni ekspozycji „Krzycząc: Polska! 

Niepodległa 1918”. 

7. Zgłaszanie fotografii do Konkursu: 

a) Organizator przyjmuje prace opatrzone tagami #krzyczącpolska i #konkurs, 

zamieszczone na portalach Facebook, Instagram i Twitter. 

b) Prace będą przyjmowane przez Organizatora do dn. 21 listopada 2018 r. do godziny 

23.59. 

c) Fotografie niespełniające wymagań konkursowych nie będą brały udziału w Konkursie. 

8. Organizator nagrodzi wybrane przez siebie 10 fotografii. 

9. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie następujących nagród rzeczowych: plakat 

wystawy czasowej „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, przewodnik po ww. wystawie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dn. 23 listopada na kanałach społecznościowych 

Organizatora. 

12. Odbiór nagrody będzie miał miejsce w siedzibie Organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo podlinkowania wybranych przez siebie fotografii 

biorących udział w Konkursie po rozstrzygnięciu Konkursu na stronach internetowych i 

kanałach społecznościowych Organizatora. 

14. Wymogiem organizacyjnym udziału w Konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach: 

a) Organizacji działań konkursowych; 

b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora oraz portalach 

Facebook, Instagram, Twitter. 

c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody; 

15. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkuje 

niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie i przekazania nagrody. 

16. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie z 

siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 3. 00-495 Warszawa, tel. 22-621-10-31, e-mail: 

mailto:muzeum@mnw.art.pl
mailto:muzeum@mnw.art.pl


muzeum@mnw.art.pl. Dane (imię̨, nazwisko) zbierane są̨ w celu przeprowadzenia działań́ 

związanych z konkursem związanym z wystawą czasową „Krzycząc: Polska! Niepodległa 

1918”. 

17. Dane będą̨ przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu 

działań związanych z organizacją konkursu zostaną̨ one usunięte. Dane nie będą̨ udostępniane 

odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą̨ również 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniane Państwa danych osobowych 

poprzez ich publikację na profilu Organizatora w serwisie Facebook 

(https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/) i w serwisie Instagram 

(https://www.instagram.com/nationalmuseuminwarsaw/). Odbiorcami danych osobowych w 

tym przypadku będą użytkownicy serwisu Facebook i serwisu Instagram. 

19. Państwa dane osobowe mogą być również ujawniane następującym podmiotom: 

pracownikom i firmom prawniczym i/lub informatycznym, z którymi Organizator ma 

podpisane umowy. 

20. W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:  

•    anulowania wydanej zgody; 

•    dostępu do danych, uzyskania kopii; 

•    do sprostowania danych; 

•    do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy;  

•    do ograniczenia przetwarzania danych; 

•    do przenoszenia danych; 

•    do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

21. W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 

iodo@mnw.art.pl.  

22. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 
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