
REGULAMIN KONKURSU 

„Alfabet książek” 

 

1. Organizatorem konkursu pn. „Alfabet książek”, zwanego dalej „Konkursem”, jest: Miejsko –

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, ul. Klemensa 

Wierusza 7-9, 98–400 Wieruszów, zwana dalej MGBP. 

2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja literatury i czytelnictwa, 

b) promocja literatury, 

c) promocja biblioteki wśród mieszkańców, 

d) promowanie zdrowej rywalizacji. 

3. Od poniedziałku  (10.05.2021 r.) do czwartku (13.05.2021 r.) na profilu na Facebooku oraz w 

budynku biblioteki udostępniane będą litery. Zadaniem uczestników konkursu jest 

podawanie tytułów książek na literę obowiązującą w danym dniu. Zgłaszanie tytułów książek 

odbywać się będzie telefonicznie na numer stacjonarny biblioteki tj. 627841621, przez 

wiadomość prywatną na Messengerze lub osobiście w siedzibie biblioteki.  

4. W konkursie mogą brać udział tylko czytelnicy MGBP. 

5. Organizator przewiduje nagrody książkowe dla trzech najlepszych uczestników, którzy podają 

przez okres obowiązywania konkursu najwięcej  tytułów książek  zgadzających się z literą na 

dany dzień.  

6. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 14.05.2021 r. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu 

na Facebook’u  poprzez zamieszczenie listy laureatów wraz z imieniem i nazwiskiem dnia 

14.05.2021 r. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

9. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Z konkursu wyłączeni są pracownicy ww. biblioteki, filii bibliotecznych oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu. 

Każdorazowo zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości. Organizator ma prawo 

do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Wieruszowie, adres ul. Klemensa Wierusza 7-9,  

98-400 Wieruszów, tel. 62 78 41 621 reprezentowana przez Dyrektora; 

2) z inspektorem ochrony danych Markiem Walczakiem można kontaktować się pisząc 

na adres email: iod@mgbp-wieruszow.pl 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zgoda)  

w organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

4) dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 



5) dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu; 

6) ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia 

sprzeciwu; 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych w 

Bibliotece narusza RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne 

do wzięcia udziału w konkursie; 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 


