Regulamin galerii Coś, co zostanie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem galerii Coś, co zostaje jest gromadzenie i udostępnianie na stronie
www.fundacjarydet.pl (zwanej dalej: Stroną) współcześnie wykonywanych zdjęć, które nawiązują
cyklu Zapis socjologiczny autorstwa Zofii Rydet.
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zgłaszania zdjęć (dalej: Zdjęcia) do
galerii fotograficznej Coś, co zostaje (dalej: Galeria) i ich prezentacji przez Organizatorów na
Stronie, a także prawa i obowiązki Organizatora Galerii i Uczestników Galerii.
3. Organizatorami Galerii są Fundacja im. Zofii Rydet o numerze KRS: 0000381344) oraz
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” o numerze KRS 0000084092 (dalej: Organizatorzy).
4. Uczestnikiem Galerii może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje Regulamin i
omówione w nim założenia Galerii, a następnie zechce opublikować w Galerii fotografie swojego
autorstwa.
5. Korzystanie z Galerii jest bezpłatne.

II. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO GALERII
1. Zgłoszenie Zdjęcia do Galerii wymaga wypełnienia przez Uczestnika formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie.
2. W formularzu zgłoszenia Uczestnik podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Galerii jedynie Zdjęcia, których są autorami.
4. Zdjęcia powinny nawiązywać do Zapisu socjologicznego Zofii Rydet, to znaczy spełniać
warunki opisane w dokumencie pt. Zasady działania.
5. Uczestnik jest zobowiązany dodać do zdjęcia opis podstawowy, tj. imię lub imię i nazwisko
sfotografowanej osoby, miejsce wykonania zdjęcia, datę wykonania zdjęcia.
6. Uczestnik może jednorazowo przesłać do Organizatorów maksymalnie 3 Zdjęcia. Zgłoszenie
większej liczby Zdjęć przez jednego Uczestnika wymaga każdorazowego wypełnienia formularza.
7. Rozmiar Zdjęcia nie może przekraczać pojemności 1 MB. Zdjęcie może zostać przesłane do
Organizatorów jedynie z rozszerzeniem *.jpg.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczania do publikacji fotografii, które nie
spełniają wyżej wymienionych wymagań.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Zgłoszenie Zdjęcia do Galerii jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada
zgodę osoby widocznej na Zdjęciu do opublikowania jej wizerunku w Galerii.
2. Zgłoszenie Zdjęcia wraz z podpisem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik
posiada zgodę osoby widocznej na zdjęciu na opublikowanie informacji (w tym danych
osobowych) znajdujących się w podpisie.
3. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Galerii Zdjęć naruszających dobra osobiste osób trzecich.
4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w wiadomości wysłanej Organizatorom przez
Uczestnika.
5. Udział w Galerii oznacza zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania zasad etyki i szczególnej
troski o dobra sfotografowanej osoby, w tym w szczególności:
a. Skonsultowanie z osobą sfotografowaną wyboru zdjęcia do publikacji;
b. Skonsultowanie z osobą sfotografowaną treści podpisu zdjęcia, w tym w szczególności
publikacji danych osobowych;
c. Udzielenia osobie sfotografowanej szczegółowych informacji związanych z celem
działania Galerii oraz możliwości obejrzenia zdjęcia w Galerii.
6. Uczestnik może zwrócić się do Organizatorów z żądaniem usunięcia z Galerii zdjęć jego
autorstwa, bez podawania przyczyn.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW
1. Organizatorzy uprawnieni są do wyboru Zdjęć przeznaczonych do zaprezentowania w Galerii.
2. Organizatorzy uprawnieni są do usunięcia Zdjęcia z Galerii w każdym czasie, bez konieczności
powiadania o tym Uczestnika, który zgłosił to Zdjęcie.
3. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, żeby Galeria funkcjonowała w sposób ciągły.
Organizatorzy zastrzegają, że w funkcjonowaniu Galerii mogą wystąpić przerwy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia
funkcjonowania Galerii.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez
Uczestników z Galerii w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

V. PRAWA AUTORSKIE
1. Zdjęcia opublikowane w Galerii udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska..

2. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego Zdjęcia nie naruszą praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich.

VI. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do
przetwarzania tych danych osobowych dla celów świadczenia Usług oraz innych prawnie
usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2. Organizatorzy mogą przetwarzać następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imię, 2) adres
poczty elektronicznej,
3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych
osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z Galerii zobowiązany jest zapoznać się z
Regulaminem i zaakceptować jego treść. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu przy wypełnieniu
formularza w Galerii służącego do przesyłania Zdjęć do Organizatorów.
2. Organizatorzy mają prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 26 lutego 2014 roku.

