Z książką dookoła świata - konkurs czytelniczy
1. Organizatorem konkursu czytelniczego „Z książką dookoła świata” jest Filia nr 1 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mysłowicach.
2. Konkurs dedykowany jest dla wszystkich czytelników, niezależnie od wieku.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa oraz literatury z różnych stron świata.
4. Uczestnik konkursu otrzymuje specjalny „Paszport czytelnika”, który podpisuje swoim imieniem
i nazwiskiem.
5. Po wypożyczeniu książki z zakresu literatury: polskiej, angielskiej, amerykańskiej, azjatyckiej,
australijskiej, austriackiej, czeskiej, niemieckiej, duńskiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej,
holenderskiej, szwajcarskiej, afrykańskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, norweskiej, kanadyjskiej,
irlandzkiej, iberoamerykańskiej uczestnik otrzymuje wpis do „Paszportu czytelnika” oraz
specjalną naklejkę.
6. W ramach konkursu uczestnik może wypożyczyć tylko jedną książkę z kategorii, o której
mowa w punkcie 5 Regulaminu (niezależnie od innych wypożyczonych w danym dniu książek).
7. Uczestnik konkursu musi wypożyczyć daną książkę na co najmniej 7 dni. Przed upływem tego
terminu niedopuszczalne jest kolejne wypożyczenie książki, ponieważ nie zostanie ona
uwzględniona w konkursie.
8. Konkurs trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r. Do tego dnia uczestnicy konkursu są zobowiązani
przekazać uzupełnione „Paszporty czytelnika” bibliotekarzowi.
9. Konkurs wygrywa osoba, która uzyska jak największą ilość naklejek w „Paszporcie czytelnika”.
W przypadku, gdy większa ilość Uczestników konkursu uzyska identyczną ilość naklejek,
o wygranej zdecyduje kolejność przekazania bibliotekarzowi „Paszportu czytelnika”.
10. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach
z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Strumieńskiego 4, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady
Miejskiej.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iodmbpmyslowice@op.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a podstawą do ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona
zgoda na ich przetwarzanie, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celach
archiwalnych (kroniki).
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - przysługuje prawo do:
 sprostowania danych,
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej obowiązującej zgody.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,
że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia w celu informowania (także w mediach) o wynikach
konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, którym administrator powierzył dane w ramach prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie
niezbędnym do tych czynności.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

