
Regulamin Plebiscytu "Książka Roku 2021" 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu na „Książkę Roku 2021” (zwanego dalej „Plebiscytem”) 

jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla z siedzibą w 

Raciborzu, ul. Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszej zdaniem czytelników książki wydanej w 

2021 roku oraz promocja czytelnictwa. 

II. Zasady zgłaszania  

1. Do Plebiscytu można zgłaszać tylko książki wydane po raz pierwszy w 2021 roku i 

tylko te, które znajdują się w zbiorach Organizatora.  

2. Każdy Zgłaszający może zgłosić maksymalnie trzy propozycje tytułów. 

3. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko czytelnicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. 

III. Sposób zgłoszenia 

1. Propozycje na „Książkę Roku 2021” można zgłaszać: 

a) na Facebooku biblioteki - https://www.facebook.com/biblrac, poprzez dodanie 

komentarza zawierającego tytuł typowanej książki, imię i nazwisko autora pod postem 

oznaczonym hasłem „Książka Roku 2021” 

b) wypełniając wydrukowane formularze zgłoszeń w dowolnym oddziale lub filii 

biblioteki 

2. Propozycje można zgłaszać do 28 stycznia 2022 r.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń bez pełnych danych. 

IV. Przebieg Plebiscytu 

1. Wśród zgłoszonych propozycji, zostaną wytypowane 3 najpopularniejsze tytuły 

książek. Ta z największą liczbą głosów zyska tytuł „Książki Roku 2021”.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości finałowych tytułów lub do 

przeprowadzenia II etapu Plebiscytu, który miałby polegać na głosowaniu na jedną z 

pozycji z listy finałowej. 

V. Nagrody i wyróżnienia 

1. Książka, który otrzyma największą liczbę głosów otrzyma tytuł „Książki Roku 2021”. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu „Książki Roku 2021” więcej 

niż jednej pozycji. 

3. Zwycięzcy plebiscytu zostaną wytypowani w drodze losowania i powiadomieni o tym 

telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Facebooka.  

4. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. 

https://www.facebook.com/biblrac


VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany 

Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające 

wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu. 

4. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu zgadza się na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzanym Plebiscytem. 

5. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu akceptuje niniejszy Regulamin. 

VII. Klauzula informacyjna - zasady przetwarzania 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. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 

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

3. MiPBP zbiera następujące dane: imię i nazwisko uczestników Plebiscytu, nr 

kontaktowy lub adres e-mail lub dane profilowe z serwisu Facebook. 

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

ogłoszenia wyników i promocji Plebiscytu. 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. 

6. Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych 

(m.in. do USA w przypadku umieszczenia relacji z wydarzenia na Facebooku czy 

Youtube oraz USA, Chin i Singapuru w przypadku TikToka). Dane nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. O tym, jak 

biblioteka przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage'a na 



Facebooku, kanału na Youtube i w serwisie TikTok, można dowiedzieć się na stronie 

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

7. 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. 

9. 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/

