
Regulamin Konkursu „Cztery pory roku - wyzwanie na czytanie” organizowanego 

przez Filię nr 9 Brzezie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu 

Informacje podstawowe 

1. Organizatorem Konkursu „Cztery pory roku - wyzwanie na czytanie” jest Filia nr 9 Brzezie Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. 

2. Gra realizowana będzie w ramach projektu „Pozytywnie zaBOOKowani” dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.  

3. Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa. 

4. Konkurs jest skierowany do czytelników Filii nr 9, bez względu na wiek. 

5. Przedmiotem Konkursu jest przeczytanie jak największej ilość książek w wyznaczonym czasie. Uczestnik za 

każdą przeczytana książkę otrzyma naklejkę, którą będzie umieszczać na specjalnej karcie dostarczonej 

przez Organizatora.  

6. Konkurs trwa od 01.08.2022- 31.10.2022 r. 

7. Warunki uczestnictwa: 

- w Konkursie mogą wziąć udział czytelnicy Filii nr 9 Brzezia, którzy wypełnili formularz zgłoszenia (załącznik 

nr 1); w przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w Konkursie muszą wyrazić rodzice/opiekunowie 

prawni; 

- uczestnicy muszą posiadać imienną kartę czytelnika; 

- do klasyfikacji konkursowej liczą się tylko książki wypożyczone na imienną kartę czytelnika w Filii nr 9 

Brzezie.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2022 r. Trzy osoby, które od sierpnia 2022 do października 

2022 przeczytają największa ilość książek zostaną nagrodzone. Dodatkowo ich imię i nazwisko i/lub zdjęcie 

zostanie wywieszone na specjalnej tablicy wyników w Filii nr 9 Brzezie na okres 30 dni od ogłoszenia 

wyników. 

9. Organizator może zweryfikować przeczytanie książki poprzez zadanie kilku pytań dotyczących treści. 

10. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Bożeną Plis-Grochowicz pod numerem telefonu: 

32 415 68 78 lub mailowo: f9@biblrac.pl. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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 (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz. 

mailto:f9@biblrac.pl


2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 

iodo@biblrac.pl. 

3. MiPBP zbiera następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nr karty bibliotecznej uczestnika, telefon/e-mail 

kontaktowy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji Konkursu. 

Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych. 

Dane będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez 

Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.   

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi 

podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w 

serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich 

mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w 

innym kontekście nie jest dozwolone. 

7. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w przypadku umieszczenia relacji z 

wydarzenia na Facebooku czy Youtube oraz USA, Chin i Singapuru w przypadku TikToka) oraz organizacji 

międzynarodowych. O tym, jak biblioteka przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage'a 

na Facebooku i kanału na Youtube oraz na platformie TikTok, można dowiedzieć się na stronie 

www.biblrac.pl w zakładce ABC Czytelnika/Przetwarzanie danych osobowych.  

8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia Konkursu i działań promocyjno-marketingowych z nią 

związanych (minimum 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu), chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

  

http://www.biblrac.pl/


Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy na Konkurs „Cztery pory roku - wyzwanie na czytanie” – uczestnik 

pełnoletni 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………….. 

Telefon kontaktowy / adres e-mail …………………………………… 

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) w Konkursie „Cztery pory roku - wyzwanie na czytanie” 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na karcie zgłoszenia 

przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu (MiPBP), ul. 

Kasprowicza 12, w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji i ogłoszenia wyników Konkursu oraz umieszczenia moich 

danych na tablicy wyników. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody2 na zamieszczenie przez MiPBP w Raciborzu mojego wizerunku utrwalonego 

podczas rozstrzygnięcia Konkursu w mediach wewnętrznych (strona internetowa www.biblrac.pl, portal Facebook, 

Youtube, TikTok), w mediach zewnętrznych oraz na tablicy wyników w Filii nr 9 w celu ogłoszenia wyników, promocji i 

zdania relacji z Konkursu. 

Jednocześnie zostałem poinformowany przez MiPBP w Raciborzu, że serwery serwisu Facebook, Youtube, TikTok 

znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną 

przetransferowane w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. 

 

Zostałem/-am poinformowany/-a przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

(administratora danych), że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania, ich poprawiania oraz 

ograniczenia przetwarzania. W sprawach spornych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań 

promocyjno-marketingowych z nią związanych (minimum 30 dni od ogłoszenia wyników). Dane w postaci wizerunku będą 

przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w 

przypadku umieszczenia relacji z wydarzenia na Facebooku czy Youtube i USA i/lub Chin, Singapuru w przypadku 

TikToka) oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

osobowych, e-mail: iodo@biblrac.pl. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, jednakże ich 

podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

......................................................... (czytelny podpis uczestnika)   

                                                           
1 Zgoda obowiązkowa - brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
2 Zgoda nieobowiązkowa. 
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Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy na Konkurs „Cztery pory roku - wyzwanie na czytanie” – uczestnik 

niepełnoletni 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………….. 

Telefon kontaktowy / adres e-mail …………………………………… 

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) w Konkursie „Cztery pory roku - wyzwanie na czytanie” 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody3 na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych na karcie 

zgłoszenia przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu 

(MiPBP), ul. Kasprowicza 12, w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji i ogłoszenia wyników Konkursu oraz 

umieszczenia jego danych na tablicy wyników. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody4 na zamieszczenie przez MiPBP w Raciborzu wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas rozstrzygnięcia Konkursu w mediach wewnętrznych (strona internetowa www.biblrac.pl, portal 

Facebook, Youtube, TikTok), w mediach zewnętrznych oraz na tablicy wyników w Filii nr 9 w celu ogłoszenia wyników, 

promocji i zdania relacji z Konkursu. 

Jednocześnie zostałem poinformowany przez MiPBP w Raciborzu, że serwery serwisu Facebook, Youtube, TikTok 

znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną 

przetransferowane w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. 

 

Zostałem/-am poinformowany/-a przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

(administratora danych), że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania, ich poprawiania oraz 

ograniczenia przetwarzania. W sprawach spornych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań 

promocyjno-marketingowych z nią związanych (minimum 30 dni od ogłoszenia wyników). Dane w postaci wizerunku będą 

przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w 

przypadku umieszczenia relacji z wydarzenia na Facebooku czy Youtube i USA i/lub Chin, Singapuru w przypadku 

TikToka) oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

osobowych, e-mail: iodo@biblrac.pl. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, jednakże ich 

podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

......................................................... (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)  

                                                           
3 Zgoda obowiązkowa - brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
4 Zgoda nieobowiązkowa. 
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