
REGULAMIN TWORZENIA CYFROWEGO ARCHIWUM Z 

 

OLSZTYNECKICH WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

 
1. Organizator: 

 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek 

strona internetowa: www.olsztynek.naszdomkultury.pl  

e-mail: olsztynekmdk@wp.pl  

Szczegółowych informacji dotyczących tworzenia archiwum udziela instruktor ds. artystycznych Kamila 

Kupiec pod nr tel. 89 519 22 01. 

 

 

2. Cele: 

 

 celem jest udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii prywatnych materiałów archiwalnych 

dotyczących olsztyneckich wydarzeni kulturalnych, zebranych od uczestników imprez z naszego 

miasta. Miejski Dom Kultury w Olsztynku jako organizator, utworzy archiwum poszerzone o 

zdjęcia mieszkańców. Archiwum cyfrowe dostępne będzie na stronie 

www.olsztynek.naszdomkultury.pl  

 

 

3. Zasady:  
 

 Uczestnik może przesłać do organizatora  nieograniczoną  ilość zdjęć. 

 Zdjęcia można umieścić w komentarzu pod plakatem na naszym facebook’owym  fanpage’u lub 

przesłać  e-mailem olsztynekmdk@gmail.com. 

 Fotografie powinny posiadać opis (nazwa imprezy i data) 

 Zgłoszenie zdjęć  jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.   

 Wszystkie fotografie zgłoszone do cyfrowego archiwum stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatora prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na 

nośniki elektroniczne, do publikacji w Internecie. 

 Zdjęcia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. 

Nie mogą naruszać praw osób trzecich, jak również przedstawiać i opisywać sytuacji, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Prace, które nie spełniają 

powyższych warunków nie będą wykorzystane w archiwum. 

 

 

 

 

 

 

Umieszczenie zdjęć w komentarzu lub przesłanie ich na adres organizatora jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art. 8 ust. l ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności kulturalno — 

edukacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Wyrażam zgodę : 

a) na utrwalenie, rozpowszechnienie oraz zwielokrotnienie mojego wizerunku dostępnymi aktualnie technikami i metodami w 
mediach elektronicznych, na stronach internetowych i innych materiałach marketingowych, 

b) na przekazanie prywatnych zdjęć poszerzających Cyfrowe Archiwum Olsztyneckich Wydarzeń Kulturalnych. 
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