
Regulamin Akcji „#jestemzAGH” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Akcji „#jestemzAGH” (zwanej dalej: „Akcją”) jest Akademia Górniczo-

Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), zwana dalej „Organizatorem”. 

Jednostką merytorycznie odpowiedzialną za organizację Akcji „#jestemzAGH” jest 

Centrum Komunikacji i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

2. Celem Akcji jest zebranie zdjęć wraz z krótkimi opisami od absolwentów Uczelni (zwanych 

dalej Uczestnikami) oraz ich prezentacji na stronie Organizatora i/lub w serwisach 

społecznościowych Organizatora (głównie Instagram, ale też Facebook, LinkedIn, inne). 

Absolwenci mogą też samodzielnie umieszczać zdjęcia wraz z opisem w serwisie Instagram 

na swoich profilach, z oznaczeniem #jestemzAGH – w takim przypadku będą one mogły 

zostać następnie pokazane również na profilach społecznościowych Organizatora i/lub na 

stronie internetowej Organizatora – za dodatkową zgodą osoby publikującej zdjęcie 

(Organizator może poprosić o zgodę na udostępnienie zdjęcia na oficjalnym profilu AGH 

lub/oraz na przesłanie zdjęcia mailowo wraz z opisem, aby móc opublikować fotografię na 

stronie Uczelni).  

3. Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać pasję lub pracę, którą wykonuje absolwent AGH. 

Zdjęcie powinno być dowolną formą autoportretu (można użyć: selfie, selfie stick, statyw, 

samowyzwalacz, inne). Możliwe jest zamieszczenie w swojej fotografii hasła w formie 

wizualnej #jestemzAGH (nie jest to obligatoryjne, znaczenie ma inwencja twórcza 

Uczestnika Akcji). Do tego celu absolwent może wykorzystać grafikę dostępną w 

załączniku na stronie Organizatora. Grafikę można pobrać, wydrukować i użyć jako 

element zdjęcia lub wykorzystać jako element graficzny, już po zrobieniu zdjęcia. Do 

zdjęcia należy stworzyć opis: imię i nazwisko Uczestnika, ukończony kierunek i wydział, 

gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz jaką pasją/pracą przedstawioną na zdjęciu zajmuje się 

absolwent. Zdjęcie należy przesłać wraz z opisem na adres e-mail: absolwent@agh.edu.pl 

(w tym przypadku Organizator będzie mógł udostępnić zdjęcie wraz z opisem w mediach 

społecznościowych AGH i/lub na oficjalnej stronie internetowej AGH) lub udostępnić je 

bezpośrednio ze swojego profilu w serwisie Instagram  z oznaczeniem „#jestemzAGH”. 

Opis może zostać odpowiednio przeredagowany przez Organizatora Akcji pod względem 

formalnym przed jego publikacją. Dodatkowo konieczne jest zamieszczenie w treści maila 



oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie 

wizerunku: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię 

Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie dla celów Akcji #jestemzAGH i 

zezwalam na rozpowszechnianie przez Organizatora Akcji mojego wizerunku w formie 

fotografii analogowej i cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w celach 

reklamowych i promocyjnych, zgodnie z celem Akcji za pośrednictwem dowolnego 

medium. Jednocześnie oświadczam, że jestem autorem  przesłanych zdjęć i wyrażam zgodę 

na ich wykorzystanie. Oświadczam, że przesłane zdjęcia nie są obciążone prawami osób 

trzecich i przysługują mi do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie. Oświadczam, że 

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją AGH (administratora) o przetwarzaniu 

danych osobowych w ramach Akcji #jestemzAGH”.    

4. W momencie zgłoszenia przez Uczestnika utworu w postaci fotografii konkursowej, na 

Organizatora nieodpłatnie przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne. 

5. Nadesłane zdjęcia wraz z opisem będą mogły zostać użyte na stronie internetowej Akademii 

oraz w oficjalnych serwisach społecznościowych Akademii. Akcja #jestemzAGH jest 

dedykowana absolwentom AGH i ma na celu aktywizowanie i integrację społeczności 

absolwentów. Absolwenci będą mieli możliwość przesyłania zgłoszeń, a nawet 

otrzymywania upominków – ogłaszane mogą być zwycięskie zdjęcia miesiąca. Duża ilość 

„polubień” danego zdjęcia przez użytkowników serwisów społecznościowych pomogłaby 

rozstrzygnąć zwycięzcę zdjęcia miesiąca.  

6. Uczestnikami akcji mogą być Absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie – są to osoby, które ukończyły I, i/lub II, i/lub III stopień studiów i/lub 

studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej (również pracownicy Akademii 

będący absolwentami) i posiadają dyplom ukończenia studiów. 

7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. 

8. Informacje dotyczące Akcji oraz jej Regulamin wraz z grafiką do pobrania będą dostępne 

na stronie: www.agh.edu.pl/absolwenci/, w tym informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych na stronie: https://www.agh.edu.pl/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych-

osobowych/.  

9. Akcja trwa do momentu jej zakończenia. 

 

§ 2. 

Zasady uczestnictwa i terminarz 

http://www.agh.edu.pl/absolwenci/
https://www.agh.edu.pl/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/
https://www.agh.edu.pl/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/


 

1. Zdjęcia wraz z krótkim opisem powinny zostać przesłane pomiędzy 11.10.2021 r., a 

momentem ogłoszenia zakończenia zbiórki, na adres mailowy: absolwent@agh.edu.pl bądź 

za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram z profilu Uczestnika, wraz z 

opisem i oznaczeniem #jestemzAGH. 

2. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w Akcji. 

3. Jeden Uczestnik może przysłać dowolną ilość zdjęć, nie wszystkie jednak muszą zostać 

opublikowane przez Organizatora.  

4. Nadesłanie zdjęcia/zdjęć oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk autorów zdjęć 

oraz przesłanych opisów oraz umieszczanie tych informacji na stronie internetowej 

Organizatora, w materiałach reklamowych oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji zdjęć niezgodnych  

z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub takich, które z innych względów nie nadają 

się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się na każdym z etapów Akcji  

z wybranymi uczestnikami drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem oficjalnych 

mediów społecznościowych Uczelni.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia „zdjęcia miesiąca” i do nie 

opublikowania wybranych zdjęć wraz z opisami.  

 

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując  

się z Organizatorem pod adresem: absolwent@agh.edu.pl. 

3. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik akceptuje jej warunki. 


