
 

 

 

Regulamin akcji „Maska- Autoportret” 

 

Organizator: 

Zachęta –Narodowa Galeria Sztuki z siedzibą w Warszawie, pl. Małachowskiego 3, 00-916 

Warszawa, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RNIK 34/92, NIP 526-025-12-10, REGON 

000275949 

1. Akcja ma charakter otwarty. Kierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek. 

2. Akcja będzie zorganizowana i przeprowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

3. Celem akcji jest zachęcenie do artystycznej i kreatywnej pracy twórczej oraz szerzenie 
świadomości ekologicznej. 

4. Udział zakłada wykonanie maski – autoportretu z naturalnych odpadów (np. drewno, tektura, 

papier); przesłanie zdjęcia (najpóźniej do dnia 17 czerwca 2021 roku, do godz. 23:59 (CEST)), na 

którym widać autora z maską w ręku i zdjęcia autora w masce, podpisanego imieniem lub 

pseudonimem, na adres mpz@zacheta.art.pl. Uczestnik, który przesłał pracę odpowiadającą 

opisowi powyżej, w odpowiedzi otrzyma informację, że egzemplarz publikacji (drobny 

upominek) jest do odbioru w MPZ, ul. K.I. Gałczyńskiego 3, Warszawa,  po okazaniu maila/ 

zdjęcia w dowolnym terminie do końca trwania wystawy tj. 20 czerwca 2021. Zdjęcia prac 

zostaną opublikowane- na stronie i/ lub na profilu facebookowym MPZ. 

5. Publikacja (drobny upominek) to photobook „Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej” (nakład 500 

sztuk) i/lub jedna z poniższych autorstwa Bartosza Muchy: 

- Welcome home 

- Poorex 

- Ręka w torboschronie 

6.  Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, która będzie zawierała: 

1) plik z wizerunkiem Dzieła: zdjęcie/reprodukcja pracy w formacie tiff lub jpg (bez 
kompresji), w rozdzielczości 300 dpi.  

2) podpis do Dzieła wg wzoru: autor, tytuł pracy, rok powstania, technika, autor fotografii.  

7. Temat Dzieła: Maska- Autoportret 

8. Akcja trwa do 17 czerwca 2021 lub do wyczerpania nakładu publikacji przeznaczonych na drobne 
upominki dla uczestników akcji. Do 20 czerwca 2021 Galeria prac uczestników zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki  www.zacheta.art.pl 
oraz udostępniona na profilu facebookowym Miejsca Projektów Zachęty. 

 
9. Zgłoszenie Dzieła do akcji jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że: 

1) posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Dzieła, Dzieło nie narusza 
praw osób trzecich oraz że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób 
trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Autor 

http://www.zacheta.art.pl/


 

 

zrekompensuje Organizatorowi koszty w związku z tym poniesione, zwalniając 
Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu, 

2) wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie Dzieła i wizerunku Dzieła i udziela 
Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych prac / projektów 
oraz opisów, nagrań, a także i ich fragmentów  oraz wizerunku - w zakresie ograniczonym 
do działań Organizatora związanych promowaniem akcji, informowaniem o akcji, 
prezentacją prac biorących udział osobno lub wszystkich łącznie, wykorzystywaniem w 
publikacjach związanych z akcją, celach sprawozdawczych wynikających z przepisów, z 
wyłączeniem jakichkolwiek działań o charakterze komercyjnym - na następujących 
polach eksploatacji: 

-  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy 
wizerunku Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, a także do wprowadzania wizerunku Dzieła do pamięci komputera; 

- w zakresie rozpowszechniania Dzieła w inny sposób – publicznego wykonania, 
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania a także publicznego 
udostępniania Dzieła, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym; 

- wprowadzania do sieci Internet, w tym rozpowszechniania w mediach 
społecznościowych; 

3) posiada zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób - jeżeli Dzieło zawiera wizerunek 
osób trzecich, 

4) zamieszczenie Dzieła w Internecie i materiałach Organizatora nie naruszy dóbr 
osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. 

10. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych/Klauzula informacyjna  

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki;  

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iodo@zacheta.art.pl;  

c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia 
Państwu uczestnictwa w akcji;  

 
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  

a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być one niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa uczestnictwem w akcji;  

b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  



 

 

c) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
podlegały procesom profilowania 

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Państwu 
uczestnictwa w akcji organizowanej w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki. Konsekwencją braku 
wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w akcji. 

 

11. Jako uczestnik wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 
danych Zachętę — Narodową Galerię Sztuki z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 
Warszawa, w celu umożliwienia mojego uczestnictwa w akcji. 

12. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 


