
Regulamin tworzenia galerii „Wołów w czasie korony”

I. Przebieg tworzenia galerii
Osoby które chcą udostępnić zdjęcia z swoich prywatnych zasobów przesyłają je  przez specjalny
formularz zamieszczony na stronie www.wok-wolow.pl dodatkowo podając imię i nazwisko oraz
tytuł zdjęcia. Ww. zdjęcie znajdzie się na specjalnie przygotowanej stronie z galerią pod adresem:
www.elementarz.wok-wolow.pl.
Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez  Wołowski  Ośrodek
Kultury do celów stworzenia galerii.

II. Prawa autorskie
Z chwilą przesłania przez autora zdjęcia, udziela on Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonego zdjęcia na
następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na
przenośnych  nośnikach  pamięci,  rozpowszechnianie  w sieci  Internet,  w  tym za  pośrednictwem
Facebooka,  zwielokrotnianie  jakąkolwiek  techniką,  wyświetlanie,  wystawianie  i  każde  inne
publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie
lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz
nadawanie,  modyfikowanie,  wykorzystanie  na  stronach  internetowych  oraz  utworach
multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w
zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

III. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników galerii będą przetwarzane w celach stworzenia galerii. Dane osobowe
osób które pomogą w stworzeniu galerii będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w  rozporządzeniu  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  Administratorem
danych  osobowych  jest  Wołowski  Ośrodek  Kultury.  Przetwarzanie  danych  obejmuje  także
publikację imienia i nazwiska autora fotografii. Autor ma prawo wglądu do przekazanych danych
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w tworzeniu galerii zdjęć.

IV. Postanowienia końcowe
Regulamin  tworzenia  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Organizatora.  Skrócony  opis  zasad
może znajdować się na portalach społecznościowych. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter
jedynie  informacyjny.  Moc  prawną  mają  jedynie  postanowienia  niniejszego  Regulaminu
i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany
Regulaminu nie  będą naruszać  praw nabytych Uczestników.  W razie  zmiany lub unieważnienia
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu,
pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 
Wysłanie  zdjęcie  poprzez  formularz  zamieszczony  na  stronie  WOK  jest  równoznaczne
z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
Uczestnik przesyłający zdjęcie potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

http://www.wok-wolow.pl/

