
 

Akcja fotograficzna  

NieboLema 

 

Zasady 

1. Celem akcji realizowanej z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema jest 

popularyzacja twórczości pisarza. 

2. Organizatorami akcji są Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie i Gazeta Olsztyńska. 

3. Akcja skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców województwa warmińsko- 

-mazurskiego. 

4. Czas trwania akcji: 12 września - 12 października 2021 roku.  

5. Przedmiotem akcji jest zdjęcie nieba lub krajobrazu z elementami nieba wykonane na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

6. Fotografia musi być opatrzona informacją, gdzie została wykonana. 

7. Mile widziany będzie komentarz (dołączony do zdjęcia) odnoszący się do twórczości 

Stanisława Lema lub cytat z jego utworów. 

8. Zdjęcia będą publikowane w serwisach i mediach społecznościowych (np. Facebook, 

Instagram) Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i Gazety 

Olsztyńskiej. 

9. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach papierowego wydania „Gazety 

Olsztyńskiej”. Autorzy najciekawszych prac otrzymają bezpłatny dostęp do e-wydania na 

okres 3 miesięcy. 

10. Fotografie należy przesyłać na adres mailowy biblioteki wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl 

lub Gazety Olsztyńskiej redakcja@gazetaolszynska.pl wraz z oświadczeniem, które 

należy wstawić  do treści maila:  

 Oświadczam, że jestem autorem fotografii zgłoszonych do akcji oraz posiadam do nich 

pełne prawa autorskie. Wykonane zdjęcie nie narusza w jakikolwiek sposób autorskich 

praw majątkowych i osobistych osób trzecich. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską 

Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie dla potrzeb niezbędnych do realizacji akcji 

„NieboLema"  Wiem, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać i jest ona dobrowolna.  

 

Prosimy o podanie informacji o sposobie/formie podpisania (imię i nazwisko, pseudonim) 

 

mailto:wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl
mailto:redakcja@gazetaolszynska.pl


Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2,  e-mail: wmbp@wmbp.olsztyn.pl  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się  kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, 

e-mail: inspektor@wmbp.olsztyn.pl. 

3. Dane osobowe będą  przetwarzane w celu  publikacji przesłanych zdjęć  w serwisie i mediach 

społecznościowych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  osoba,  której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane Gazecie Olsztyńskiej i być  publikowane w prasie i mediach 

społecznościowych współorganizatora akcji.  

5. Dane będą przechowywane przez okres  5 lat od  daty  zakończenia akcji lub do czasu cofnięcia zgody.  

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko uczestnika i/lub pseudonim  

b) adres e-mail, 

7. Uczestnik ma prawo  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnik ma prawo do jej wycofania. 

Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna,  iż 

przetwarzanie  jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

11. Dane uczestników  nie będą przekazywane do państw trzecich. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w akcji. 
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