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Regulamin konkursu

Czytelnik Roku 2022

Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Kraśniku, zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs odbywa się od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania
w Bibliotece oraz na stronie biblioteki: biblioteka.krasnik.pl oraz na portalu
społecznościowym: www.facebook.com/mbp.krasnik
Cele konkursu:
1. Promocja czytelnictwa i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.
2. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury wśród dorosłych
mieszkańców.
3. Wspieranie indywidualnych zainteresowań czytelniczych.
4. Podniesienie poziomu czytelnictwa.
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór pełnić będzie Komisja Konkursowa
składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.
2. Podsumowanie wyników nastąpi komisyjnie na podstawie elektronicznej statystyki
programu bibliotecznego w miesiącach styczeń - marzec 2023.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które są zarejestrowanymi
czytelnikami w placówkach Organizatora (Biblioteka Główna, Filia nr1, Filia nr2)
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2. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić to pracownikowi
placówki.
3. O wygranej decyduje liczba wypożyczonych książek, która wynosi minimalnie 52.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do konkursu każdy z uczestników (lub opiekun prawny osób niepełnoletnich)
wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych uczestnika (Dz.U. nr 101 z 2002 r.
z późn. zm.) oraz na publikację wizerunku uczestnika, podczas ogłaszania wyników Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Kraśniku.
3. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych.
Zasady konkursu oraz nagrody
1. Od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku trwa konkurs.
2. Ocenie konkursowej będzie podlegała liczba wypożyczonych książek
(w przypadku czytelników pełnoletnich brana pod uwagę będzie tylko ilość wypożyczonych
książek w wypożyczalniach dla dorosłych).
3.Każda osoba, która wypożyczy minimum 52 książki zostanie uhonorowana tytułem
Czytelnika Roku 2022, okolicznościowym dyplomem i nagrodzona upominkami od
organizatora. Oprócz tego czytelnik, który wypożyczy najwięcej książek otrzyma nagrodę dla
Najlepszego Czytelnika Roku 2022.
4. Spośród osób biorących udział w konkursie w drodze losowania Komisja Konkursowa
przyzna dodatkowo nagrodę główną.
O terminie uroczystej Gali na której odbędzie się wręczenie nagród laureaci zostaną
powiadomieni osobiście lub telefonicznie.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą
zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data jej wysłania przez Uczestnika.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być wysłane na adres: Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Koszarowa 10 a 23-200 Kraśnik.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową na podstawie niniejszego
regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
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4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem wysłanym
na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty jej rozpatrzenia.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie wystąpienia przyczyn
od niego niezależnych.
3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Organizatora pod nr telefonu
603153490, 603153290, 603153088.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Państwa 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 Uczestnika, Rodzica/Opiekuna prawnego będą przetwarzane zgodnie z następującymi celami:
- przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu i przyznania nagród na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej w
zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
- rozpowszechnienia i upublicznienia wizerunku Uczestnika na stronie internetowej Organizatora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Biblioteki.
5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu oraz 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.
6. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia, w sytuacji,
gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na publikację na stronie internetowej wizerunku
Uczestnika w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie
informacji na adres mail: iod@zeto.lublin.pl lub adres korespondencyjny zawarty w pkt. 1 niniejszej
klauzuli.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w konkursie. Dane przetwarzane na podstawie zgody są dobrowolne i ich niepodanie nie ma
wpływu na uczestnictwo w konkursie.

