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Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem projektu jest Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
z siedzibą w Radomiu. Regulamin określa warunki i zasady wystawienia prac w wirtualnej galerii 
sprzedaży „Sztuka nabywców szuka”, dalej: Projekt.

§ 2

Projekt „Sztuka nabywców szuka” ma na celu promocję radomskich artystów i umożliwienie 
sprzedaży ich dzieł sztuki (ale nie sprzedaż bezpośrednią). W ramach projektu opublikowane 
zostaną fotografie prac wybranych przez artystów i wystawionych do sprzedaży. W zakładce: 
„Sztuka nabywców szuka” znajdą się reprodukcje proponowanych prac, z opisem, proponowaną 
ceną oraz kontaktem bezpośrednio do danego artysty (telefon lub e-mail). Zainteresowani 
zakupem, będą kontaktować się bezpośrednio z artystą. Łaźnia RKŚTiG nie prowadzi w ramach 
projektu sprzedaży prac, odpowiada jedynie za ich udostępnienie, reklamę i promocję. 

Uczestnicy projektu

§ 3

W projekcie mogą wziąć udział artyści mieszkający w Radomiu lub regionie radomskim.  
Do projektu mogą zgłosić własne autorskie dzieło: malarstwo, rysunek, rzeźbę, ceramikę, fotografię 
i inne.

Wyjątek stanowi rękodzieło artystyczne, (np. ozdoby, dekoracje, makramy, itp.). Takie zgłoszenia 
nie będą przyjmowane.

Artysta ma możliwość zgłoszenia maksymalnie 3 prac, które będą prezentowane na stronie, 
w każdej chwili może dokonać wymiany prac.

Warunkiem udziału jest przesłanie dokumentów wymienionych w §4 na adres Łaźni:  
poczta@laznia-radom.pl.



Zgłoszenie

§ 4

Artysta zgłaszający się do projektu musi przesłać poniższe materiały:

-	 reprodukcja pracy (jedno zdjęcie) w formacie nie mniejszym niż 2500 pikseli przy dłuższym 
boku oraz min 72 dpi rozdzielczości.

-	 podpis pracy według szablonu: tytuł, rok powstania, technika, wymiary

-	 cena pracy brutto w pln

-	 krótka nota o artyście – max 4 zdania

-	 podpisany regulamin (scan lub zdjęcie)

-	 podpisany regulamin oraz oświadczenie/zgodę na udostępnienie swoich danych 
osobowych na stronie www organizatora (informacja zawarta w regulaminie - §13)

Powyższe materiały należy przesłać na adres poczty Łaźni: poczta@laznia-radom.pl, z dopiskiem  
w temacie: zgłoszenie „Sztuka nabywców szuka”

§ 5

Przesłane materiały muszą być zgodne z wymienionymi wyżej parametrami.

Materiały te nie będą edytowane, modyfikowane, czy redagowane.

§ 6

Za reprodukcje, treści i opisy zamieszczone na stronie Łaźni, w zakładce „Sztuka nabywców 
szuka” biorą odpowiedzialność artyści przesyłające dane informacje.

§ 7

Artysta może zgłosić do projektu maksymalnie trzy prace, które są Jego własnością i posiada 
prawo do dysponowania nimi.

§ 8

Udział w Projekcie jest zupełnie bezpłatny.

Postanowienia końcowe

§ 9

Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia jeśli nie spełnia ono powyższych kryteriów.

§ 10

Organizator ma prawo nie zamieścić wszystkich przesłanych przez artystę treści jeśli naruszają 
dobro, prawo czy przekonania drugiego człowieka.

§ 11

Treści prezentowane na stronie Łaźni, w zakładce: „Sztuka nabywców szuka”, a w szczególności 
cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu 
cywilnego, lecz formą promocji i wsparcia lokalnych artystów, którzy prowadzą sprzedaż swoich 
prac.  



§ 12

Zdjęcia i opisy dzieł sztuki oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach 
Łaźni stanowią własność intelektualną Artysty lub dysponentów praw autorskich do utworów. Ich 
wykorzystywanie bez zgody może stanowić naruszenie praw autorskich.

 
 
 
 

§ 13

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

1. Organizator informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych  
w związku z Projektem jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria  
w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 56.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: kancelaria.odo@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty 
elektronicznej, informacje z noty biograficznej, będą przetwarzane na podstawie art.6 
ust.1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody w celu realizacji Projektu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, odwiedzające stronę 
internetową organizatora.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Projektu, a po jego 
zakończeniu zostaną usunięte ze strony.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO.

       7.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek 
konieczny do wzięcia udziału w Projekcie.

§ 14

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 
 
 

Podpis uczestnika projektu


