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REGULAMIN KONKURSU NA NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI 
XIV PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY 

 

1. Konkurs Nagroda Publiczności, zwany dalej również Konkursem, prowadzony jest w 
ramach XIV Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy, zwanego dalej 
Przeglądem i polega na wyłonieniu przez internautów głosujących internetowo 
najlepszego spośród wszystkich zgłoszonych do Przeglądu filmów. 

2. Podstawą przystąpienia do Konkursu Nagrody Publiczności jest udział w Przeglądzie i 
spełnienie warunków regulaminu. 

3. Organizatorem Nagrody Publiczności jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, zwana 
dalej Organizatorem. Adres siedziby organizatora: Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.  

4. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej 
https://docs.google.com od dnia 23 września 2021 roku do dnia 24 października 2021 
godz. 23:59. 

5. Głosy w Konkursie może oddawać każdy internauta w okresie jego trwania.  
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Na podstawie 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 danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, 
poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
uczestników: 

a) administratorem danych będzie: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w 
Gdyni (81-372) przy Placu Grunwaldzkim 2, NIP: 5862147548, Regon: 220055893, KRS 
0000233880, adres e-mail biuro@festiwalgdynia.pl., nr tel.: 58 712 22 88  

b) dane uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu Nagrody Publiczoności oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu 
przeglądu.  

c) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować 
z IOD poprzez adres mailowy: iod@festiwalgdynia.pl  

d) podstawą do przetworzenia danych osobowych uczestników jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych.  

e) dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. lub do momentu 
wycofania zgody.  

f) dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych prawem.  

g) dane osobowe laureatów w postaci imienia, nazwiska i danych szkoły zostaną 
upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.  

https://docs.google.com/
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h) uczestnicy mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania.  

i) informujemy ponadto, że przysługuje uczestnikom prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w 
Konkursie.  

8. Osoby zgłaszające film na Przegląd akceptują tym samym regulamin Konkursu Nagrody 
Publiczności oraz wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu 
filmowego oraz umieszczenie filmu/ fragmentów filmu na stronie internetowej 
Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

9. Zwycięzca Konkursu Nagroda Publiczności zostanie ogłoszony podczas gali wręczenia 
nagród XIV Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy. 

10. Nagrodę w Konkursie Nagroda Publiczności otrzyma Uczestnik, którego film zdobędzie 
największą liczbę głosów.  

11. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 PLN.  
12. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora 

www.fundacjafilmowa.pl.  
13. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

http://www.fundacjafilmowa.pl/

