
ZASADY AKCJI CZYTELNICZEJ POD NAZWĄ 

MIEJSKIE (R)EWOLUCJE.  
POLSKA 1989 - 2019 NA WASZYCH ZDJĘCIACH 

 
 
1. Organizatorem akcji jest wydawca Gazety Wyborczej i serwisów z grupy 

Wyborcza.pl Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; 
kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 525-030-56-
44. W ramach Akcji Organizator zamierza publikować wybrane fotografie 
nadesłane przez czytelników o tematyce nawiązujące do zmian, jakie zaszły w 
miastach przez ostanie 30 lat. 

 
 
2. Akcja jest skierowana do czytelników Gazety Wyborczej i serwisów z grupy 

Wyborcza.pl, którzy chcą aby nieodpłatnie opublikować ich fotografie 
uwieczniające miasto/a w Polsce i to, jak się zmieniło/y w ciągu ostatnich 30-stu 
lat. 

 
3. Uczestnikami Akcji mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. 
 
 
4. Osoby, które chcą wziąć udział w Akcji proszone są aby w terminie od 1 

kwietnia 2019 do 4 czerwca 2019 przesłać za pośrednictwem strony 
www.wyborcza.pl/miejskierewolucje lub złożyć w wybranej redakcji Gazety 
Wyborczej fotografie wykonane w okresie po 1 stycznia 1988 roku, z informacją 
kiedy i gdzie zostały wykonane. Adresy redakcji: 

 Białystok, ul. Cieszyńska 3A 
 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27 
 Częstochowa, ul. Racławicka 6a 
 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16 
 Katowice, ul. Słowackiego 13 
 Kielce, Rynek 16 
 Kraków, ul. Cystersów 9 
 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 21 
 Łódź, ul. Sienkiewicza 72 
 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 9 
 Opole, ul. Reymonta 14 
 Płock, ul. Królewiecka 12e 
 Poznań, ul. Za Bramką 1 
 Radom, ul. Malczewskiego 13/8 
 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 14 
 Szczecin, ul. Bogusława X 2/3 
 Toruń, ul. Królowej Jadwigi 9 
 Warszawa, ul. Czerska 8/10 
 Wrocław, pl. Solny 2/3 
 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a 



 
5. Uczestnik Akcji może nadesłać/przekazać fotografię/e wyłącznie takie 

fotografie, co do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. 
 
6. Fotografie, na których będą widoczne rozpoznawalne wizerunki nie mogą brać 

udziału w Akcji. W razie otrzymania takiej fotografii, Organizator niezwłocznie 
usunie ją ze swoich systemów ani nie przyjmie  - w razie złożenia takiej 
fotografii w redakcji Gazety Wyborczej. 

 
 
7. Uczestnik Akcji proszony jest o wskazanie w jaki sposób powinna być 

oznaczona fotografia (imię i nazwisko autora, pseudonim, inicjały, inne). 
 
 
8. Fotografie będą publikowane na łamach Gazety Wyborczej, serwisów z grupy 

Wyborcza.pl oraz w portalach społecznościowych  Gazety Wyborczej i 
serwisów z grupy Wyborcza.pl - w ramach materiałów poświęconych akcji pod 
nazwą Miejskie (R)Ewolucje. Polska 1989 – 2019 na Waszych zdjęciach. 
Przewidywany czas publikacji -  do 4 czerwca 2022 r. 

 
9. Organizator nie gwarantuje, że nadesłana/przekazana fotografia będzie 

opublikowana ani też konkretnego miejsca publikacji. 
 
10. Uczestnik może w każdym czasie zwrócić się do organizatora o zaprzestanie 

publikowania jego fotografii lub jej zwrot - bez podawania przyczyny. 
 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Uczestnikiem Akcji 

w sprawach związanych z Akcją (np. w razie otrzymania roszczenia 
dotyczącego fotografii nadesłanej/przekazanej przez Uczestnika) lub w innych 
sprawach dotyczących nadesłanej/przekazanej fotografii. 

 
12. Uczestnicy i osoby zainteresowane udziałem w Akcji mogą się kontaktować z 

organizatorem Akcji na adres e-mail: miejskierewolucje@agora.pl. 
  

DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Akcji jest 

organizator Akcji - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-
732). 

 
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora Akcji można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony 
danych osobowych na adres e-mail iod@agora.pl. 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w uzasadnionym celu administratora danych - 

tj. w celu realizacji ogłoszonej Akcji lub w celu kontaktu w sprawie nadesłanych 
fotografii. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawa prawna 
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO*. 

 



4. Dane osobowe podane przez Uczestników Akcji będą przetwarzane do 4 
czerwca 2022 roku (jest to przewidywany termin, do końca którego 
opublikowane fotografie będą rozpowszechniane w ramach serwisów 
Wyborcza.pl). Okres ten może zostać przedłużony, w razie konieczności 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

 
5. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w 

celu marketingu bezpośredniego - bez podawania przyczyny. 
 
6. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z 

przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli podstawą prawną 
przetwarzania jego danych jest uzasadniony interes administratora danych - tj. 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 
7. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Każdy może także żądać przeniesienia 
swoich danych. 

 
8. Każdy może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo. 
 
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie adresu e-mail jest konieczne dla 

udziału w Akcji (dla Uczestników przesyłających fotografie za pośrednictwem 
serwisu) lub adresu e-mail bądź numeru telefonu (dla Uczestników składających 
fotografie w redakcji Gazety Wyborczej). 

 
10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne. 
 
 
 
*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

 
 


