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Dane adresowe WUP w Warszawie 
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE  
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa  
tel. +48 22 578 44 00, fax +48 22 578 44 07 
mail: wup@wup.mazowsze.pl 

łącze do strony: WUP Warszawa 
 

 Data utworzenia dokumentu 
 Warszawa, 1 września 2022 r. 

Tytuł dokumentu 
Regulamin konkursu fotograficznego promującego dobre praktyki PO WER oraz RPO WM 2014-

2020 pod tytułem Mazowiecki rynek pracy w obiektywie. 

 

 § 1 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs. 

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników, którzy przystąpią do 

Konkursu. 

3. Konkurs Mazowiecki rynek pracy w obiektywie (zwany dalej „Konkursem”) organizowany 

jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Informacji, Promocji i Szkoleń, 

przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa (zwanego dalej „Organizatorem”). 

4. Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej RPO WM 2014-

2020. 

5. Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 

1) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie WUP Warszawa oraz na profilu WUP w Warszawie na Facebooku 

Aktywni na Mazowszu. 

mailto:h.uchman@wup.mazowsze.pl
mailto:wup@wup.mazowsze.pl
mailto:wup@wup.mazowsze.pl
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/
https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu
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2) Organizator – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Konkurs przeprowadzi Wydział 

Informacji, Promocji i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą przy   

ul. Młynarskiej 16, 01 - 205 Warszawa. 

3) Konkurs - konkurs polegający na przesłaniu pracy konkursowej, tj. zdjęć i wymaganej w 

regulaminie dokumentacji. Praca konkursowa zawiera od 2 do 3 zdjęć ukazujących 

pozytywne zmiany na rynku pracy dzięki wykorzystaniu środków z EFS, efekty wdrażania 

PO WER i/lub RPO WM w zakresie działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Warszawie.  

4) Uczestnik Konkursu – osoby fizyczne, pełnoletni mieszkańcy województwa mazowieckiego, 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, uczestnicy projektów realizowanych w 

ramach Działania 1.1 i Działania 1.2 z PO WER oraz  Działania 8.1, Działania 8.2 i Działania 

8.3 z RPO WM, jak również potencjalni uczestnicy działań wdrażanych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie 

trwania Konkursu.  

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 

 

 § 2 Tematyka i cel konkursu 

1. Tematem konkursu jest: 

1) Promocja działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

2) Ukazanie odbiorcom, jakie były możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach EFS, 

podsumowanie minionej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz programów 

operacyjnych PO WER i RPO i WM 2014-2020. 

3) Pokazanie i promocja za pomocą interesujących zdjęć efektów realizacji projektów w 

ramach Działań wdrażanych przez WUP w Warszawie z Osi I PO WER oraz Osi VIII RPO WM 

2014-2020. 

4) Promocja pozytywnych zmian na mazowieckim rynku pracy, dzięki wykorzystaniu wsparcia 

ze środków EFS. 

2. Celem konkursu jest: 

1) Ukazanie roli jaką WUP w Warszawie pełni na mazowieckim ryku pracy. 

2) Poszerzenie wiedzy i upowszechnienie wśród ogółu społeczeństwa informacji w zakresie 

korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wykorzystania przez 

województwo mazowieckie przyznanych środków na wsparcie w obszarze rynku pracy. 
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3) Upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a 

pośrednio z integracji z Unią Europejską. 

4) Budowa zaufania do WUP w W-wie w kontekście wdrażania Funduszy Europejskich przez 

zapewnienie o posiadaniu profesjonalnych kadr oraz przejrzystości działania instytucji  

i procedur. 

5) Promocja głównych celów i założeń przedsięwzięć realizowanych w ramach działań 

wdrażanych przez WUP w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

3. Organizator w Załączniku nr 5 do Regulaminu przedstawia charakterystykę wskazanych 

obszarów wsparcia EFS w ramach wyżej wymienionych Programów oraz informacje, 

jakiego rodzaju projekty są realizowane w regionie. 

 

 § 3 Uczestnicy konkursu 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletni mieszkańcy województwa 

mazowieckiego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, uczestnicy projektów 

realizowanych w ramach Działania 1.1 i Działania 1.2 z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz  Działania 8.1, Działania 8.2 i Działania 8.3 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jak również potencjalni uczestnicy działań 

wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, przebywający na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj. ich rodzice, małżonkowie, dzieci. 

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

4. Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach tematycznych: I kategoria dotyczy pokazania 

efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji projektów w ramach Działania 1.1 i 

Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, II kategoria - dotyczy 

pokazania efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji projektów w ramach 

Działania 8.1, Działania 8.2 i Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

 § 4 Prawa autorskie 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 
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jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek 

sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie 

w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych fotografii i 

baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora; 

2) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

2. Ponadto każdy Uczestnik  wraz z przesłaniem Pracy Konkursowej oświadcza, że wyraża 

zgodę na publikację jego dzieła oraz że: 

1) posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej  w zakresie niezbędnym do ich 

publikacji lub innego rozpowszechnienia oraz, że Praca Konkursowa nie narusza  

w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, 

3. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub innych praw, osób trzecich do Pracy 

Konkursowej zgłoszonej do Konkursu w całości obciąża Uczestnika, który zwalnia 

Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności  w przypadku ewentualnych roszczeń osób 

trzecich. 

4. Zakwalifikowane do Konkursu fotografie, z informacją o autorze, mogą być przedmiotem 

ekspozycji w miejscu wskazanym przez Organizatora.  

5. Fotografie mogą być wykorzystane na stronach internetowych Organizatora, w innych 

mediach wewnętrznych i zewnętrznych, a także publikacjach, kalendarzach oraz we 

wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Urzędu.  

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne przeniesienie 

autorskich praw majątkowych dotyczących nadesłanych fotografii na rzecz Organizatora, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie odrębnych pól eksploatacji, 

wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie 

wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatora oraz we wszelkich publikacjach oraz materiałach 

informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia  

i wprowadzania do obrotu. 

7. Uczestnik Konkursu wysyłając prace oświadcza, że fotografia stanowi dzieło oryginalne, nie 

narusza praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa, jest wolna 

od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby 
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narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność osób trzecich z tytułu wydania  

i rozpowszechniania fotografii. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 

roszczeniami przeciwko Organizatorowi Konkursu wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej, osoba zgłaszająca fotografię zrekompensuje Organizatorowi, jako 

wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie 

powstaną z tego tytułu. Uczestnik konkursu ponadto oświadcza, że posiada zgodę osób 

widocznych na zdjęciach do utrwalenia ich wizerunku, zgodę na ich opublikowanie oraz 

publiczną ekspozycję. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność 

Organizatora, który nieodpłatnie przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 

fotografii, które nie podlegają zwrotowi. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki komputerowej, możliwości dokonania 

modyfikacji fotografii ze względu na wymogi techniczne związane z wykorzystaniem prac. 

 

 § 5 Zasady udziału w konkursie 
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pracy wraz  

z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu.  

2. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą przedstawiać dobre praktyki EFS, czyli efekty 

wsparcia projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Warszawie w ramach PO WER i/lub RPO WM. Zdjęcia mają pokazywać w ciekawy 

sposób efekty wdrażania PO WER i/lub RPO WM, wskazywać pozytywne zmiany, które 

zaszły na rynku pracy dzięki wykorzystaniu Funduszy Unijnych. 

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie i przesłanie pracy konkursowej, tj. zdjęć i 

wymaganej w regulaminie dokumentacji. Praca konkursowa zawiera od 2 do 3 zdjęć 

ukazujących pozytywne zmiany na rynku pracy dzięki wykorzystaniu środków z EFS, efekty 

wdrażania PO WER i/lub RPO WM w zakresie działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Warszawie. Praca konkursowa zawiera także tytuł zdjęć oraz krótki opis ( od 3 do 

5 zdań, przy czym dłuższy opis nie dyskwalifikuje pracy), uzasadniający, dlaczego ukazane 

pozytywne zmiany, efekty wdrażania mogą być uważane za dobrą praktykę. 

Organizatorowi zależy w szczególności na ukazaniu pozytywnego wpływu realizacji 

projektów w ramach wdrażanych przez WUP w Warszawie działań w zakresie PO WER i 

RPO WM na sytuację osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo na rynku pracy. 
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4. W celu identyfikacji projektu lub programu, z którego udzielono wsparcia, oprócz zdjęć  

i dokumentacji wymienionych w ust.3, należy dostarczyć zdjęcie tablicy informacyjnej i/lub 

plakatów. W przypadku braku takiej możliwości , z przyczyn niezależnych od uczestnika 

konkursu, należy udokumentować w sposób jednoznaczny i wiarygodny, że dane zdjęcie 

przedstawiające efekty wsparcia jest współfinansowane z działań wdrażanych przez WUP w 

Warszawie w ramach PO WER oraz RPO WM 2014-2020. 

5. Organizator nie dopuszcza stosowania fotomontażu przy tworzeniu prac konkursowych. 

6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową, zawierającą od 2 do 3 zdjęć, 

zgodnie z ust.3. 

7. Parametry techniczne zdjęć: minimalny rozmiar – 3 507 x 4960 pikseli. Minimalna 

rozdzielczość – 300 dpi. Format pilku – JPG lub TIF. Wielkość pojedynczego pliku ok. 8 MB. 

8. Oceny przesłanych prac dokona komisja konkursowa do spraw oceny prac zgłoszonych  

w konkursie, w składzie: 

1) Przewodniczący – Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Zawodowego lub 

jego zastępca, 

2) Zastępca przewodniczącego – Kierownik Wydziału Informacji, Promocji i Szkoleń lub jego 

zastępca, 

3) Członek – pracownik Zespołu ds. Informacji i Promocji w  Wydziale Informacji, Promocji i 

Szkoleń, 

4) Członek – pracownik Zespołu ds. Informacji i Promocji, w  Wydziale Informacji, Promocji i 

Szkoleń. 

9. Zadaniem komisji jest ocena prac konkursowych, wybór laureatów i przyznanie nagród w 

formie kart podarunkowych. 

10. Komisja dokona oceny według zasad i kryteriów opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu. 

 

 § 6 Zasady oceny prac zgłoszonych do konkursu 
1. Oceną prac zajmuje się komisja konkursowa złożona z 4 osób, wymienionych w § 5 ust.8 

Regulaminu, zwana dalej komisją. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem. 

3. Komisja wyłoni laureatów w następujący sposób: Każdy członek komisji oceni indywidualnie 

wszystkie nadesłane prace. Za każde opisane w ust.7 kryterium uczestnik może otrzymać 

maksymalnie 3 pkt. W każdym kryterium oceniający będzie miał do dyspozycji następującą skalę 

punktową:  1 – niska, 2 – średnia, 3 – wysoka. Uczestnik może uzyskać 0 pkt w danym kryterium, 

jeżeli praca w ogóle nie spełnia danego kryterium. Każdej pracy członek komisji może przyznać 
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maksymalnie 9 punktów. Indywidualne oceny każdej pracy zostaną zapisane w formularzach 

oceny, który stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Punkty 

przyznane danej pracy przez każdego członka komisji zostaną następnie zsumowane. 

4. Praca zgłoszona do konkursu może otrzymać maksymalnie 36 punktów. 

5. Wybór laureatów odbywa się na posiedzeniu komisji, na podstawie wcześniej przyznanej 

punktacji. Komisja obraduje w składzie, który został wymieniony w § 5 ust.8 niniejszego 

Regulaminu. 

6. Komisja może zweryfikować dane laureatów pod kątem zgodności z Regulaminem i w tym celu 

żądać od laureata dodatkowych wyjaśnień oraz oświadczeń na piśmie. Niezłożenie przez 

laureata wymaganych oświadczeń będzie skutkować dyskwalifikacją pracy i wykluczeniem z 

konkursu. 

7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę 3 kryteria: 

1) Zgodność pracy (zdjęć) z tematem i celem konkursu, 

2) Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu), 

3) Ogólna estetyka fotografii (kompozycja, ostrość zdjęć). 

8. Jeżeli dwie lub więcej prac uzyska taką samą liczbę punktów, o rozstrzygnięciu decyduje 

przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego komisji. 

9. Komisja może zdyskwalifikować zgłoszone prace przez uczestnika konkursu z ważnych 

przyczyn, takich jak m.in. niezgodność treści pracy z tematem konkursu i niezgodność treści 

pracy z przepisami obowiązującego prawa, niespełnianie wymogów, parametrów technicznych 

zdjęć opisanych w § 5 ust. 7. Komisja może również odrzucić  m.in. prace, których treść narusza 

prawa innych osób i podmiotów oraz  prace, których treści zostaną uznane przez Komisję jako 

niewłaściwe z przyczyn etycznych, moralnych oraz społecznych. 

10. Organizator ma prawo weryfikacji danych Uczestników, zawartych w formularzu. 

11. Komisji przysługuje prawo do nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych  

w regulaminie konkursu, zwłaszcza w przypadku niskiej jakości nadesłanych prac lub gdy liczba 

nadesłanych prac będzie mniejsza od liczby nagród. 

12. Organizator dopuszcza wydłużenie terminu przesyłania prac konkursowych lub ponowne 

ogłoszenie konkursu, jeżeli nie wpłyną minimum trzy prace w każdej kategorii, bądź te, które 

wpłyną będą niskiej jakości. W przypadku ponownego ogłoszenia konkursu, uczestnik, który 

uprzednio wysłał pracę konkursową na konkurs, który został odwołany, ze względu na 

wpłynięcie niewystarczającej ilości prac, może wykorzystać i przesłać ponownie tę samą pracę. 

13. Komisja oceni zgłoszone prace i przyzna nagrody do 30.11.2022 r. 
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14. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

15. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający co najmniej: liczbę i nazwy 

zgłoszonych prac, oceny punktowe poszczególnych prac, listę laureatów, wysokość 

przyznanych nagród. Protokół podpisują członkowie komisji konkursowej. 

 

 § 7 Sposób i termin dostarczania prac konkursowych 

1. Termin składania prac konkursowych upływa 31.10.2022 r. Decyduje data dostarczenia pracy 

do siedziby Organizatora. 

2. Pracę konkursową, czyli zdjęcia wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym  (wskazanym 

w  § 5 ust. 1) można dostarczyć za pośrednictwem następujących kanałów: 

1) Drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji We Transfer, przesyłając 

wiadomość e-mail z linkiem na adres miejsca, do którego plik został przesłany. Pik 

powinien zawierać prócz zdjęć skan podpisanego formularza zgłoszeniowego przez 

uczestnika konkursu. Link powinien być przesłany na adres mailowy: 

 promocjaefs@wup.mazowsze.pl  w tytule wiadomości: 

 Konkurs fotograficzny Mazowiecki rynek pracy w obiektywie 

2) Przesyłka/dostarczenie osobiste (wydrukowany i podpisany formularz 

zgłoszeniowy  przez uczestnika konkursu oraz nośnik danych typu pendrive/karta 

pamięci/płyta CD/DVD itp. z nagranymi zdjęciami) na adres: 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

 Wydział Informacji, Promocji i Szkoleń 

 Kancelaria Ogólna 

 Parter 

 ul. Młynarska 16 

 01-205 Warszawa 

 z dopiskiem: 

   Konkurs fotograficzny Mazowiecki rynek pracy w obiektywie. 

 

 § 8 Nagrody 
1. Laureatom konkursu, w obu kategoriach tematycznych, zostaną przyznane nagrody w 

formie kart podarunkowych: 

1) W kategorii I dotyczącej pokazania efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji 

projektów w ramach PO WER: 

mailto:promocjaefs@wup.mazowsze.pl
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a) Za zajęcie I miejsca – 1 500 zł, 

b) 5 wyróżnień – karta podarunkowa o wartości  600 zł, 

2) W kategorii II dotyczącej pokazania efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji 

projektów w ramach RPO WM 2014-2020: 

a) Za zajęcie I miejsca – 1 500 zł, 

b) 5 wyróżnień – karta podarunkowa o wartości 600 zł, 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. Nagrody są finansowane są ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

3. Informacja o wynikach konkursu oraz lista nagrodzonych autorów prac zostanie 

opublikowana na stronie internetowej WUP w Warszawie  oraz na profilu WUP w 

Warszawie na Facebooku Aktywni na Mazowszu. 

4. Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się w siedzibie WUP w 

Warszawie w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o wynikach konkursu, a także  o miejscu i terminie 

wręczenia nagród. 

6. Przekazanie nagród nastąpi w drodze odbioru osobistego potwierdzonego podpisaniem 

Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr  4 do Regulaminu. 

7. W przypadku, gdy laureat nie przybędzie na uroczystość wręczenia nagród, będzie miał 

możliwość odebrania nagrody w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. 

8. W przypadku nieodebrania nagrody w  terminie określonym w ust.7 laureat Konkursu traci 

prawo do przyznanej nagrody. 

9. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców, Organizator przyzna pozostałym Uczestnikom 

Konkursu, których prace konkursowe zostaną wybrane przy zastosowaniu zasad oceny prac 

złożonych do konkursu określonych w § 6.  

 

 § 9 Przetwarzanie danych osobowych 
1. Uczestnik przesyłając dane wskazane w § 7 ust.2 wyraża zgodę na przetwarzanie podanych 

danych osobowych w związku z prowadzonym Konkursem. 

2. Treść klauzuli informacyjnej: zgodnie z 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 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/
https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu


 
 

10 
 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanym dalej rozporządzeniem RODO, Organizator oświadcza, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników biorących udział w Konkursie jest 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 16. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z 

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

iod@wup.mazowsze.pl . 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

i. wzięcia udziału w konkursie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO); 

ii. organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, opublikowania informacji o 

laureatach konkursu, a także działań informacyjno-promocyjnych Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie w ramach wdrażanego Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

4) Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku zostaną 

upublicznione na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych w 

związku z ogłoszeniem wyników. 

5) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

6) Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do momentu wycofania zgody 

na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu i wydania nagród oraz w celu późniejszej archiwizacji, zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 164).  

7) Uczestnik konkursu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

związku z prowadzonym konkursem do czasu dokonania oceny prac konkursowych przez 

komisję, tj. do 30.11.2022 r. Po tym terminie Administrator zobowiązany jest przetwarzać 

dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Wycofanie zgody nie 

będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody 

Uczestnika konkursu przed jej cofnięciem. 

mailto:iod@wup.mazowsze.pl
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8) Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo dostępu do swoich 

danych, otrzymania ich kopii oraz do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

9) Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10) Podanie danych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w konkursie. 

 

 § 10 Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które nie spełniają 

określonych w regulaminie wymagań, bądź wybranych zdjęć, np. jeżeli będą niezgodne  

z tematem konkursu lub będą przesłane przez uczestnika, który nie kwalifikuje się do 

udziału w konkursie, zgodnie z § 3 Regulaminu,  z powodu przerwania konkursu, jego 

unieważnienia lub wprowadzenia zmian w regulaminie, jeżeli nastąpią nie przewidziane 

wcześniej okoliczności, np. wpływ pandemii COVID, itd. 

2. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie lub jego załącznikach publikowane 

będą na stronie internetowej WUP Warszawa  oraz na profilu WUP w Warszawie na 

Facebooku Aktywni na Mazowszu. 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/
https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu

