Všeobecné podmienky fotografickej súťaže
§ 1 Všeobecné ustanovenia
1. Organizátorom fotografickej súťaže je spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014-2020.
2. Cieľom súťaže je vo forme fotografie predstaviť úspechy projektov a prínos, aký majú fondy
programu Interreg Poľsko – Slovensko pre prijímateľov a obyvateľov pohraničia.
3. Na súťaži sa môžu zúčastniť prijímatelia programu – štandardných projektov a
mikroprojektov.
4. Zaslanie prác do súťaže znamená súhlas s jej pravidlami uvedenými v týchto všeobecných
podmienkach.
§ 2 Ustanovenia týkajúce sa prác
1. Súťažné fotografie majú predstavovať implementáciu a/alebo výstupy projektu
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko –
Slovensko 2014-2020.
2. Každá fotografia musí obsahovať výrazné posolstvo, ktoré súvisí s cieľmi projektu a jeho
úspechmi a je ľahko identifikovateľné.
3. Každý účastník môže prihlásiť 2 fotografie. Výber bude vykonaný spomedzi fotografií,
ktorých autori zašlú organizátorovi práce, ktoré je možné vytlačiť vo formáte aspoň A4, t. j.
musí byť zachovaný minimálny rozmer cca 3600 x 5400 pixelov (prípadne iné rozmery
fotografie s dobrou kvalitou pri rozlíšení tlače 300 dpi).
4. Fotografie je potrebné zaslať do súťaže v elektronickej forme. Ak sa chcete zúčastniť na
súťaži, je potrebné vyplniť formulár a nahrať fotografie.
5. Práce je potrebné zaslať spolu s týmito údajmi:
a. Názov projektu
b. Názov prijímateľa
c. Názov fotografie
d. Jedna-dve vety opisujúce, čo je znázornené na fotografii
e. Meno a priezvisko autora (prípadne iné údaje týkajúce sa autorských práv)
6. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať práce, ktoré nespĺňajú spomenuté
požiadavky.
7. Fotografie zaslané do súťaže budú hodnotené dvomi spôsobmi:
a. Spočítaním kliknutí „Páči sa mi to“ na Facebooku. Všetky fotografie budú uverejnené
na profile programu na Facebooku a predložené na hodnotenie verejnosti.
b. Spočítaním hlasov poroty – vybraných pracovníkov spoločného technického
sekretariátu.
8. Vyhrať môžete tašky na notebook a balík propagačných materiálov Programu.
§ 3 Termíny súťaže
1.
2.
3.
4.

Termín pre zasielanie prác uplynie 7. júla 2020 (rozhodujúci je dátum vyplnenia formulára).
Rozhodnutie o prípadnom predĺžení termínu organizátor prijme 7. júla.
Výsledky súťaže budú oznámené na stránke www.plsk.eu
Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční počas jedného z podujatí, za účasti Programu.
O presnom termíne a mieste bude organizátor včas informovať.

§ 4 Vizuálna podoba tretích osôb

1. Účastník súťaže zabezpečuje a ručí za to, že získal súhlas osôb, ktorých vizuálna podoba je
zachytená na fotografiách prihlásených do súťaže, s časovo neobmedzeným a
neodvolateľným využívaním ich vizuálnej podoby, a to vrátane jej verejného rozširovania,
pokiaľ právne predpisy vyžadujú v danom prípade získanie takého súhlasu, v rámci všetkých
aktivít, a najmä na vzdelávacie, informačné, reklamné, propagačné a marketingové účely.
2. Okrem toho účastník súťaže zabezpečí, že vo zvyšnom rozsahu fotografie, ktoré prihlásil do
súťaže, nebudú porušovať právo na ochranu osobnosti iných osôb.
3. V rozsahu uvedených vyhlásení účastník súťaže znáša voči organizátorovi plnú zodpovednosť
za odškodnenie, ktorá zahŕňa najmä priame škody, súdne trovy, náklady na právnu pomoc
poskytnutú na účel obrany záujmov organizátora a ekvivalent plnení, ktoré poskytol
organizátor s cieľom uspokojiť nároky tretích osôb, ktorých vizuálna podoba sa nachádza na
fotografiách prihlásených do súťaže, v dôsledku porušenia ich práva na ochranu osobnosti.
Uvedené neoslobodzuje účastníka súťaže od povinnosti spolupracovať s organizátorom na
účel účinnej obrany pred nárokmi takýchto tretích osôb, týkajúcich sa porušenia práv
spojených s ich vizuálnou podobou.
§ 5 Osobné údaje
1. Správcom osobných údajov účastníkov je Centrum európskych projektov so sídlom vo
Varšave na ul. Domaniewska 39A.
2. Osobné údaje účastníkov v podobe mena a priezviska autora fotografií a e-mailovej adresy
budú spracované organizátorom a subjektmi konajúcimi v jeho mene výlučne v súvislosti
s organizáciou súťaže, komunikáciou s účastníkmi, odovzdaním cien a v za účelom
predkladania záverečných správ na potreby Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
3. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje dobrovoľne. Účastníci súťaže majú právo
náhľadu do poskytnutých osobných údajov ako aj právo na ich úpravu alebo vymazanie.
4. V prípade vyhrania ceny alebo vyznamenania budú osobné údaje spracované na propagačné
a marketingové účely.
5. Osobné údaje účastníkov sa budú spracúvať počas obdobia trvania súťaže a následne sa
budú uchovávať za účelom záverečného vyúčtovania Programu Interreg V-A PoľskoSlovensko do roku 2023.
6. Účastníci súťaže majú právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v
prípade, ak zistia porušenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa svojej osoby zo
strany správcu osobných údajov.
7. Osobné údaje sa nebudú profilovať a sprístupňovať tretím krajinám (mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru).
8. Inšpektora ochrany osobných údajov je možné kontaktovať na adrese IOD@cpe.gov.pl.
§ 6 Autorské práva
1. Účastník:
a. vyhlasuje, že je výlučným autorom fotografií v zmysle zákona zo 4. februára 1994 (Z.
z. z roku 2019, pozícia 1231 v znení neskorších predpisov) o autorských a príbuzných
právach, prináležia mu úplné autorské práva na sprístupnenie fotografií;
b. vyhlasuje, že sprístupnené fotografie nie sú zaťažené žiadnymi právami ani nárokmi
tretích osôb;
c. vyhlasuje, že v okamihu poskytnutia fotografií organizátorovi udeľuje organizátorovi
bezplatnú, nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú, neodvolateľnú licenciu
na využívanie fotografií v oblastiach využitia, ktoré zahŕňajú:
− využitie na hlasovanie na Facebooku,

− využitie na uverejňovanie v sociálnych médiách programu – Facebook a
Instagram
− výstavu fotografií
− v oblasti propagácie programu vrátane publikácií, webovej stránky, podujatí
programu
d. splnomocňuje organizátora na udeľovanie ďalších licencií a prevod práv na licenciu
/postúpenie/ na tretie osoby;
e. splnomocňuje organizátora na rozhodovanie o prvom sprístupnení fotografií
verejnosti. Práce prihlásené do súťaže sa budú využívať najmä na zorganizovanie
súťaže (hlasy verejnosti na Facebooku), zorganizovanie mobilnej výstavy pri
príležitosti 30 rokov programu Interreg a v ďalších propagačných kanáloch programu
(sociálne médiá, brožúry, letáky, webové stránky programu a iných inštitúcií
zapojených do jeho vykonávania (riadiaci orgán, národný orgán, regionálne
kontaktné body, euroregióny, Centrum európskych projektov);
f. vyhlasuje, že osobnostné a majetkové autorské práva na fotografie patria
účastníkovi.
2. Využívanie diel v rámci licencie uvedenej vyššie bude prebiehať v súlade s osobnostnými
právami autorov vrátane práva na autorstvo práce prihlásenej do súťaže.
§ 6 Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky súťaže sú prístupné v sídle organizátora a na webovej stránke
www.plsk.eu
2. Organizátor si vyhradzuje právo meniť všeobecné podmienky.
3. Vo veciach neupravených týmito všeobecnými podmienkami sa uplatňujú ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
4. Akékoľvek spory vyplývajúce z plnenia záväzkov spojených s touto súťažou vyrieši súd
miestne príslušný podľa sídla organizátora. Účastník môže záležitosť predložiť na riešenie
prostredníctvom súdneho konania po vyčerpaní reklamačného postupu uvedeného v § 9.
5. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, príp. nevyhlásiť jej výsledky.
6. V sporných otázkach týkajúcich sa výkladu všeobecných podmienok rozhoduje organizátor.
7. Zúčastnením sa na súťaži účastník vyhlasuje, že zaslané práce vyhotovil odosielateľ a
neporušujú autorské práva tretích osôb, a ich obsah neporušuje práva na ochranu osobnosti
a iné, zákonom chránené práva.

