REGULAMIN
KONKURSU CZYTELNICZEGO
„Czytelnik Zimy ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany pod nazwą „Czytelnik Zimy”, zwany dalej: „Konkursem”, skierowany jest
do dzieci w wieku 7-12 lat, aktywnych użytkowników Biblioteki.
2. Organizatorem Konkursu jest Filia nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
ul. Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów, zwana dalej „Organizatorem”.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat, będący Czytelnikami Filii
nr 7 (posiadający ważną Kartę Czytelnika, aktywnie korzystający z Biblioteki). Uczestnicy przystępują
do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora Karty Zgłoszenia, której wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej
Biblioteki: www.wimbp.rzeszow.pl lub odebrać od bibliotekarza dyżurującego w Filii Nr 7. Wypełnione Karty
należy składać w siedzibie Organizatora, w dniach od 5 stycznia 2021 r. do 11 stycznia 2021 r. Konkurs
będzie trwał od 12 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 marca
2021r.
3. Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych dziecka podanych w Karcie Zgłoszenia. Zgody udzielają rodzice/opiekunowie prawni
dzieci.
5. Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy upominków oraz/lub nagrody książkowe przyznane w ramach RBO.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, którzy kolejno uzyskają najwięcej wypożyczeń książek
w okresie od 12 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021. Liczone są wyłącznie nowe wypożyczenia (tzn. wyklucza
się książki, które zostały prolongowane na koncie Uczestnika).
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową, złożoną z pracowników Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,
interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.
5. Odbiór nagrody odbędzie się osobiście w siedzibie Organizatora.
§4
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO), informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu oraz jego dokumentacji,
na podstawie zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów
przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisach archiwalnych.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu (o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie) oraz odwołania niniejszego konkursu w przypadku wystąpienia siły wyższej.
*Załącznik do Regulaminu – KARTA ZGŁOSZENIA

