
   

 

 

  

    

      

 

  

          

           

   

    

    

    

 

  

  

 

  

         

          

            

 

         

  

         

  

         

 

            

     

 

            

  

         

    

 

         

 

           

  

        

         

         

 

          

   

 

  

 

  

  

Regulamin konkursu 

„Znajdziesz mnie w bibliotece” 

§ 1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Syriusza 30. 

§ 2. ZASADY KONKURSU 

1. Udział w konkursie polega na odgadnięciu imion i nazwisk postaci literackich na podstawie cytatów zamieszczonych 

w formularzu konkursowym i wpisaniu ich do „karty odpowiedzi” dostępnych są w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gliwicach w Gliwicach. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości ich uzupełniania poza oddziałem. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. 

3. Czas trwania konkursu: 10 – 14 maja 2021. 

4. Trzy osoby z najwyższą liczbą prawidłowo odgadniętych postaci otrzymają nagrodę. 

§ 3. NAGRODY 

1. Trzy osoby z najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi otrzymają nagrodę książkową. 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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). 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach informuje, 

że: 

− Administratorem podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 

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

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

iod@biblioteka.gliwice.pl 

− Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem oraz 

publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej Biblioteki. 

− Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, przy czym podanie danych w postaci imienia 

nazwiska oraz danych kontaktowych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

− 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 jego zakończeniu 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

− Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

− Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane w niniejszym Regulaminie, a także 

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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