
Regulamin konkursu „LEGO Quest” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „LEGO Quest” (zwanym dalej „konkursem”) jest Miejska Biblioteka 

Publiczna z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na jej temat oraz 

rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin. 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

     a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu; 

     b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; 

     c. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

konkursie. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest zbudowanie z klocków LEGO wymarzonego miejsca, do 

którego chcieliby odbyć podróż. 

2. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl. 

Wiadomość powinna zawierać zdjęcie konstrukcji z klocków LEGO, a także następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. wiek uczestnika, 

c. adres mailowy. 

3. Z nadesłanych zdjęć Organizator stworzy galerię prac, która opublikowana zostanie na Facebooku 

(www.facebook.com/MBPGliwice) oraz stronie internetowej (www.biblioteka.gliwice.pl). 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS TRWANIA ZABAWY 

1. Czas trwania konkursu: od 11 do 15 maja 2020.  

2. Zabawa jest dostępna na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 

(www.biblioteka.gliwice.pl) oraz facebookowym funpage’u (www.facebook.com/MBPGliwice). 

 

§ 5. NAGRODY 

1. W konkursie przewidziano nagrody w postaci pięciu zestawów upominkowych. 

2. Fundatorem zestawów upominkowych jest Organizator. 

3. Spośród nadesłanych maili Organizator drogą losowania wyłoni 5 osób, które otrzymają zestaw 

upominków. 

4. Jedna osoba może przesłać jeden mail. 

5. Zwycięzcy Zabawy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Upominków za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej mailem. 

6. Upominki należy odebrać osobiście w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17 w Gliwicach po 20 

maja br., w godzinach pracy biblioteki. 
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§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie biblioteki www.biblioteka.gliwice.pl.  

3. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane w niniejszym 

Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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), Miejska Biblioteka Publiczna w 

Gliwicach informuje, że: 

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzanie przez organizatora zgodnie 

z 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 (zwanych 

dalej RODO) 

 Administratorem podanych Uczestnika konkursu danych osobowych jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 

(dalej jako Biblioteka). 

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

iod@biblioteka.gliwice.pl  

 Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia konkursu. 

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania 

celów wskazanych powyżej.  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej 

czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

 Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie 

będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po 

zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  

 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 

15-18 oraz art. 20-21 RODO).  

 W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 

przysługuje uczestnikowi 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. 

 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych 

osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje u prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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