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Regulamin Konkursu Czytelniczego
„Ekspresowy pociąg do książek” czyli rodzinne podróże po literaturze

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
Realizator: Biblioteka Główna, Filia nr 1, Filia nr 2

Cele konkursu:
1. Zwiększenie liczby czytelników i wzrost czytelnictwa
2. Rozbudzenie pasji czytelniczych wśród dzieci i dorosłych
3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych

Regulamin konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Konkurs adresowany jest do dzieci i dorosłych – czytelników MBP w Kraśniku
Czas trwania konkursu: 03.10.2022 – 02.12.2022
Czytelnicy mogą przystąpić do konkursu w jednej wybranej placówce MBP
Zgłaszający się otrzyma Kartę Uczestnika i wagonik, który posłuży do zbierania punktów
Za każdą wypożyczoną książkę uczestnik otrzyma 1 punkt
W witrynie okiennej biblioteki umieszczane będą wagoniki uczestników konkursu, na których
dopisywana będzie liczba wypożyczonych książek
Każda z placówek MBP wyłania swojego zwycięzcę, który otrzyma nagrodę
Pozostali uczestnicy nagrodzeni zostaną pamiątkowymi dyplomami
Rozstrzygnięcie i Finał nastąpi w grudniu 2022 r. podczas Wigilii Miejskiej w Kraśniku
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie

Regulamin dostępny jest na stronie: biblioteka.krasnik.pl oraz na Fb.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
email: iod@zeto.lublin.pl. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3) Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia procedury konkursowej, wyłonienia laureatów, przyznania nagród, publikacji wyników na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej w zw. z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
b) promocji prac konkursowych poprzez upublicznienia danych osobowych Uczestnika, w postaci: imienia, nazwiska, klasy,
szkoły, przedszkola i wizerunku na stronie internetowej Administratora na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane Uczestnika będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom
świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
5) Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. A w przypadku zgody, do momentu
wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została udzielona.
6) Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania
oraz wniesienia sprzeciwu.
7) W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać, kierując żądanie na adres siedziby Administratora lub
na adres email: iod@zeto.lublin.pl.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Podanie Państwa i dziecka danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa dziecka w konkursie. Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika w publikacjach, na stronie
internetowej jest dobrowolne i jej brak nie będzie miał wpływu na udział w konkursie.

