
 

Regulamin konkursu czytelniczego „Czytam w klubie” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu.  

2. Celem konkursu jest rozbudzenie motywacji czytelniczej wśród młodych sportowców 

oraz zachęcenie ich do częstego odwiedzania biblioteki.  

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku  8 – 15 lat z Raciborza i 

powiatu raciborskiego, które są zapisane do klubu sportowego.  

4. Przez klub sportowy rozumie się regularne uprawianie sportu pod opieką trenera. 

5. Konkurs trwa od 13 marca 2023 r. do 13 października 2023 r.  

6. Warunki konkursu:  

• każdy uczestnik musi: 

o mieć swoje konto w dowolnej filii lub oddziale Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej i. R. Kincla w Raciborzu,  

o zgłosić chęć udziału w konkursie,  

o wypożyczać książki (prolongaty i wypożyczanie zbiorów audiowizualnych, 

gier planszowych i dokumentów elektronicznych nie są brane pod uwagę).  

• uczestnik otrzymuje kartę „Czytam w klubie”, celem zbierania pieczątek w 

konkursie. Za każdą wizytę w bibliotece podczas, której czytelnik wypożyczy 

książki, otrzyma jedną pieczątkę. 

7. Wypełnione karty należy dostarczyć do dowolnej filii lub oddziału Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej i. R. Kincla w Raciborzu do 15 października 2023 

roku. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października. Nagrody rzeczowe otrzyma 5 osób, 

z największą ilością pieczątek na karcie „Czytam w klubie”. Dla wszystkich 

przewidziane są dyplomy.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

10. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 
Dyrektor MiPBP w Raciborzu. 

 

 

OCHRONA 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 jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

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

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 

Danych, e-mail: iodo@biblrac.pl. 

3. MiPBP zbiera następujące dane: imię, nazwisko, wiek, nr kontaktowy/adres e-mail, 

wizerunek uczestników. 

mailto:iodo@biblrac.pl


4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, 

dokumentacji, zdania relacji i promocji konkursu oraz ogłoszenia wyników. Dane w 

postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjnych, 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 imprezie. 

6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. 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. 

8. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w przypadku 

umieszczenia relacji z wydarzenia na Facebooku, Instagramie 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, Instagramie i kanału na Youtube oraz na 

platformie TikTok, można dowiedzieć się na stronie www.biblrac.pl w zakładce 

ABC Czytelnika/Przewarzanie danych osobowych.  

9. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno- 

marketingowych z nią związanych, 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/

