
Regulamin Konkursu internetowego dla dzieci 2020 r. 

pt. „Pocztówka do mojej Biblioteki” 

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Oświęcim w wieku 7-14 lat. 

2. Uczestnik konkursu nie może być spokrewniony z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Oświęcimiu z/s w Grojcu 

3. Biorący udział w konkursie muszą być czytelnikami Biblioteki Głównej w Grojcu, bądź jednej z pięciu 

Bibliotek tj. w Babicach, Brzezince, Porębie Wielkiej, Rajsku czy Włosienicy. 

4. Konkurs zostanie ogłoszony na Facebooku i stronie internetowej Biblioteki w Grojcu 23 listopada i 

rozstrzygnięty w dniu 23 grudnia, do godziny 16.00. Nagrody zostaną rozdane, po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym z nagrodzonymi i przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

5. Prace konkursowe: format pocztówki. Własnoręcznie wykonana pocztówka, techniką dowolną, 

wysłana do Biblioteki Pocztą Polską do 20 grudnia. Razem z pocztówką w kopercie powinna znajdować 

się karta zgłoszeniowa, czytelnie wypełniona. Pocztówki bez życzeń nie będą oceniane. 

6. Prace proszę wysyłać na adres Biblioteki Głównej: ul. Główna 1, 32-615 Grojec w terminie podanym 

powyżej. 

7. Przewiduje się nagrodzenie 3 prac. Są to nagrody równorzędne. Jeśli Komisja zdecyduje o przyznaniu 

wyróżnień, są one dopuszczone. 

8. O wyniku konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, którą powoła Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu.  

9. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 

na publikację wizerunku (tj. fotografii) oraz pracy na oficjalnej stronie internetowej 

Biblioteki i Facebooku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik -klauzula RODO 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych 

-dla Uczestników Konkursu Internetowego dla dzieci. 
 

Drogi Uczestniku! 

Szanując Twoją prywatność oraz wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1) uprzejmie informujemy co 

następuje : 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w 

Grojcu, ul. Główna 1, 32-615 Grojec; NIP : 549-20-84-576; REGON : 357202833 - reprezentowana 

przez Dyrektora Panią Barbarę Gasidło. 

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: 

 telefonicznie : (33) 842 81 32, 

 listownie na adres: 32-615 Grojec, ul. Główna 1, 

 przez e-mail: gbp@gbp.gminaoswiecim.pl 
2. Inspektor ochrony danych 

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu jest Tamara 

Paw. 

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: 

 telefonicznie : (33) 842 81 32, 

 listownie na adres: 32-615 Grojec, ul. Główna 1, 

 przez e-mail: gbp@gbp.gminaoswiecim.pl 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.a, lit.c i lit.f ww. 

Rozporządzenia oraz art.4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (j. t. Dz. U. z 2018r., 

poz.574). 

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych Biblioteki, a w 

szczególności : 

 prowadzenie działalności edukacyjno - kulturalnej, popularyzatorskiej, 

 wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i statystycznych. 

4. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług Biblioteki- w tym 

przypadku udziału w konkursie z okazji Światowego Dnia Książki. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania przez okres maksymalnie 2 lat. 

Fotografie z Twoim wizerunkiem będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki oraz 

Facebooku- przez okres maksymalnie 2 lat.                               

6. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być : 

 podmioty współpracujące z Biblioteką lub świadczące na jej rzecz usługi w celu realizacji 

zadań Biblioteki, o których mowa w pkt.3 (np. Poczta Polska, placówki oświatowe, serwisanci 

sprzętu i oprogramowania komputerowego). 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych 

osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych 

do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa. 
 

 

 

„Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją klauzuli RODO”. 

 


