Regulamin konkursu edukacyjnego „Mądra główka”
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
Cel konkursu:
 Popularyzacja literatury popularno–naukowej,
 Promowanie czytelnictwa,
 Promowanie zdrowego trybu życia,
 Popularyzacja tematyki prozdrowotnej;

Adresaci konkursu:
 Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 18,
 Konkurs ma charakter otwarty,
 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne;

Czas trwania konkursu:
 Konkurs trwa od 04.07.2022r. do 17.08.2022 r.,
 Finał konkursu odbędzie się podczas pikniku na zakończenie wakacji „Lato w Bibliotece”
18 sierpnia 2022 r.
 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej:
biblioteka.krasnik.pl, oraz na portalu społecznościowym FB Miejskiej Biblioteki Publicznej;

Warunki uczestnictwa:
 W każdej bibliotece 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek) będzie przygotowane 1 pytanie z wiedzy
ogólnej, tematyki prozdrowotnej,
 Za każdą poprawna odpowiedź będzie można zdobyć 1 punkt,
 Każde wypożyczenie 5 książek to dodatkowy punkt,
 Uczestnik może odpowiadać na pytania, wypożyczać książki i zdobywać punkty w każdej
placówce,
 W przypadku wzięcia udziału w każdej z placówek, uczestnik wybiera placówkę w której zostanie
mu wręczony dyplom,
 Każda z bibliotek wyłania swoich zwycięzców.

Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Wyniki konkursu są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Osoby do kontaktu:
 Biblioteka Główna: Sylwia Bis, Joanna Kozak tel. 603 153 490, e-mail: odm@mbp.krasnik.pl,
 Filia nr 1: Katarzyna Sudół, Edyta Wnuczek tel. 603 153 290, e-mail: filia1@mbp.krasnik.pl,
 Filia nr 2: Jolanta Zając, Katarzyna Ochocka tel. 603 153 088, e-mail: filia2@mbp.krasnik.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik.

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:

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, ul. Koszarowa 10A, 23-200
Kraśnik.

1) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl. we wszystkich sprawach dotyczących
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2) 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 i wizerunku na stronie internetowej Administratora na podstawie Państwa
dobrowolnie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Dane Uczestnika będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
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do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została
udzielona.

5) Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

6) 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.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) 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.

