
Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Pokaż nam jak czytasz w wakacje. 

Druga edycja” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy  

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy, zwana dalej Organizatorem.  

 

2. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”). 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Biblioteka 

Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 

4. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

5. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców Białołęki do spędzania wakacji z 

książką. 

6. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy. 

 

7. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.  

 

8. Nadesłane prace oceni jury, w którego skład wejdą pracownicy biblioteki.  

 

9. Nagrody w postaci książek, ufundowane zostaną przez bibliotekę. Nagrodzone 

zostaną trzy najciekawsze i najbardziej kreatywne fotografie.  

 

10. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na Facebooku Biblioteki Publicznej w 

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.  

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie  

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Białołęki. 

 

2. Każdy czytelnik może przysłać jedno zdjęcie konkursowe. 

 

4. Zdjęcia należy przesyłać na adres czytn20@bibliotekabialoleka.pl 

 

5. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg. 

 



6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych 

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie 

nadają się one do publicznej prezentacji. 

 

7. Na prace czekamy do 31 sierpnia do północy.  

 

 

Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

 

2. Prace nie będą odsyłane do czytelników.  

 

3.  Autorzy prac zachowują prawa autorskie.  

 

4. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest 

jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.  

 

5. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście, 

mailowo bądź pod numerem telefonu 22 614 64 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz 

zgłoszeniowy do konkursu 

  

1.      Imię, nazwisko, wiek, adres : 

2.  „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez administratora, którym jest Biblioteka Publiczna w 

dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu 

uczestnictwa w konkursie na recenzję książki. Powyższa zgoda została 

wyrażona dobrowolnie  zgodnie art.4 pkt 11 RODO”. 

3.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celach dokumentacji i 

promocji projektu jakim jest Konkurs na recenzję przez ich publikację na 

stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich 

jak Facebook, Instagram. 

4.    Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i go akceptuję. 

5.   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją o  przetwarzaniu danych  

osobowych. /Załącznik/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek informacyjny 

wynikający z RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż: 

  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w 

dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, adres: ul 03-193 Warszawa ul. Kowalczyka 3. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pisząc na ww. adres 

Biblioteki lub na adres e-mail: iod@bibliotekabialoleka.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem i 

realizacją  konkursu na recenzję książki na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 

dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO). 

4. Biblioteka  nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani Dane osobowe, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w 

przypadku wygranej do czasu usunięcia wyników ze strony internetowej biblioteki (5 

lat od zakończenia konkursu). 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

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

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów związanych  z realizacją konkursu. 

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Warszawa dnia…………………………  

  

Podpis………………………………………. 


