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Konkurs fotograficzny „Veritas et Libertas” zorganizowany z okazji 75 rocznicy 

powstania Uniwersytetu Łódzkiego 

Dewizą Uniwersytetu Łódzkiego jest łacińska maksyma Veritas et Libertas (Prawda i 

Wolność). Dziś kilkadziesiąt lat po jej przyjęciu z okazji 75 rocznicy istnienia naszej Uczelni 

ogłaszamy  konkurs na fotograficzną interpretację tej dewizy. Stawiamy pytanie o to, co dziś 

ona dla nas znaczy? Jak należy odnosić ją do praw i obowiązków wyższej Uczelni? Jak 

chronić obie te kardynalne wartości i jak je interpretować?  Prace nadesłane na Konkurs mogą 

w dowolny sposób, przy zastosowaniu wszelkich technik fotograficznych, odwoływać się, 

interpretować oraz komentować naczelną dewizę Uniwersytetu Łódzkiego.  

Regulamin konkursu: 

1.Konkurs ma charakter otwarty, przystąpić może do niego każdy bez ograniczeń wiekowych. 

Prace oceniane będę w dwóch kategoriach: zdjęcie pojedyncze oraz zestaw zdjęć (nie mniej 

niż 3 fotografie, nie więcej niż pięć).  

2.Komisarzami konkursu, powołanymi przez prorektora UŁ profesora Tomasz Cieślaka są: dr 

hab. Tomasz Ferenc oraz mgr Maciej Andrzejewski.  

3.Prace należy przesyłać na adres mailowy konkurs.foto@uni.lodz.pl do dnia 10 maja 2020 

roku. Prace powinny zostać nadesłane w plikach jpg, w rozdzielczości 300 dpi, z 

zachowaniem długości dłuższego boku zdjęcie nie mniejszej niż 30 centymetrów.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie drogą 

mailową trzech  załączników: 

1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych  

osobowych (załącznik 1.) 

 2. Zgody na wykorzystanie przekazanych materiałów przez Uniwersytet Łódzki  

(załącznik 2.) 

 3. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych na Konkurs prac 

(załącznik 3.) 
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5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołane przez Rektora UŁ jury, w skład którego 

wejdą wykładowcy uniwersyteccy  oraz zawodowi fotografowie i artyści.  

6. Jury wybierze zestaw prac które zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej 

towarzyszącej obchodom 75 rocznicy powstanie Uniwersytetu.  

7. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach: najlepsze zdjęcie pojedyncze oraz najlepszy 

zestaw. Jury dysponuje także możliwością przyznania wyróżnień. Jury posiada także prawo 

zrezygnowania z przyznania nagród  głównych.  

8. Regulamin przewiduje następujące nagrody: 

1. Najlepsze zdjęcie pojedyncze – 5000 zł 

2. Najlepszy zestaw zdjęć – 5000 zł  

3. Wyróżnienia – 1000 zł  

9. Wraz z nadesłaniem pracy Uczelnia zyskuje prawo do wykorzystywania ich w publikacjach 

oraz powielania ich w formie elektronicznej oraz drukowanej zgodnie z treścią oświadczenia 

złożonego w załączniku nr 2.    

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  
konkursu „Veritas et Libertas” 

3 
 

Załącznik 1.  Oświadczenie zgodne z przepisami RODO  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

dla osób zgłaszających udział w Konkursie „Veritas et Libertas” 

  

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (zwanym dalej: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet 

Łódzki w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Veritas et Libertas”. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

…………………………………………    …………………………………… 

 

(miejscowość, data)     (imię i nazwisko, czytelny podpis) 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy 

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: „Administratorem”; 

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: korespondencyjny 

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl;  

3) podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu „Veritas et Libertas”; 

4) podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c rozporządzenia 

RODO (przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze); 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym 

mowa w pkt 3; 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione przez Administratora osoby 

zajmujące się organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz osoby upoważnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu określonego w pkt 3, nie dłużej jednak niż wymagają tego regulacje 

wewnętrzne obowiązujące w Uniwersytecie Łódzkim; 

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: 

sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; 

mailto:iod@uni.lodz.pl
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10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO; 

11) nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane; 

12) Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do realizacji celu określonego w pkt 3 nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Załącznik 2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH  

Jako uczestnik Konkursu „Veritas et Libertas“ oświadczam niniejszym, że zgłoszona przeze 

mnie praca konkursowa w ramach ww. Konkursu jest mojego autorstwa i przysługują mi w 

stosunku do tej pracy wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe i osobiste. Jako uczestnik 

oświadczam, że praca konkursowa jest utworem w pełni samodzielnym, nie inspirowanym 

cudzymi utworami oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności 

autorskich praw majątkowych osób trzecich. Jako uczestnik zobowiązuję się niniejszym do 

zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikłych z naruszenia 

przysługujących im praw autorskich do pracy konkursowej, a także zobowiązuję się zwolnić 

Uniwersytet Łódzki z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich w 

przypadku naruszenia ich praw.  

 

 

…………………………………………    …………………………………… 

 

(miejscowość, data)     (imię i nazwisko, czytelny podpis) 
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Załącznik 3. ZGODA NA KORZYTSANIE Z PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW  

Uczestnik Konkursu „Veritas et Libertas” wyraża niniejszym nieodpłatnie i nieodwołalnie 

zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu Uniwersytet Łódzki z nadesłanych przez 

Uczestnika materiałów tj. fotografii pracy konkursowej wraz z jej opisem w celu 

przeprowadzenia Konkursu, a także w celu promocji i reklamy Konkursu oraz w celu 

promocji i reklamy Uniwersytetu Łódzkiego. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie ww. 

materiałów na poniższych polach eksploatacji: w materiałach drukowanych, w tym w 

katalogu wydawanym przez Organizatora związanym z ww. Konkursem, publikacjach w 

prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, materiałach elektronicznych w tym publikacjach 

w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na stronach internetowych Organizatora, na 

profilu facebook Organizatora, wprowadzanie do pamięci komputera i utrwalania utworów na 

nośnikach elektronicznych.  

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  

…………………………………………    …………………………………… 

 

(miejscowość, data)     (imię i nazwisko, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


