
Regulamin konkursu „Przeczytaj je wszystkie!” 
 

§ 1.  Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu „Przeczytaj je wszystkie” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 

– Filia nr 1, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs dedykowany jest dla dzieci w wieku od 7-13 lat. 
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych. 
4. W ramach uczestnictwa w konkursie należy przeczytać 16 książek z określonej kategorii oraz dostarczyć 

Organizatorowi kupon z pieczątkami, potwierdzający ich wypożyczenie. 
 

§ 2.  Czas trwania i przebieg konkursu 
1. Konkurs rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i będzie trwał do 30 czerwca 2021 r. Do tego dnia 

uczestnicy konkursu są zobowiązani przekazać uzupełnione kupony bibliotekarzowi. 
 

§ 3.  Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Uczestnik konkursu otrzymuje specjalny kupon zawierający 16 pól. Każde z pól oznacza inną 

kategorię książki (np. bajka, legenda, komiks itd.). 
2. Wypożyczając jedną książkę z danej kategorii uczestnik konkursu otrzymuje kolorową pieczątkę 

na kuponie. Pieczątkę przybija bibliotekarz na polu, które odpowiada kategorii wypożyczonej 
książki. Bibliotekarz wpisuje również na kuponie datę jej wypożyczenia. 

3. Dana książka może odpowiadać więcej niż jednej kategorii, jednakże jednorazowo istnieje 
możliwość zakwalifikowania jej tylko do jednej z nich. Niedopuszczalne jest uzyskanie większej ilości 
pieczątek za wypożyczenie tej samej książki. 

4. Bibliotekarz samodzielnie dokonuje przypisania książki wypożyczanej przez uczestnika do danej 
kategorii. 

5. Uczestnik konkursu może jednorazowo wypożyczyć tylko jedną książkę, która weźmie udział 
w konkursie (niezależnie od innych wypożyczonych w danym dniu książek). 

6. Uczestnik konkursu musi wypożyczyć daną książkę na okres minimum 7 dni. Przed upływem 
tego terminu niedopuszczalne jest kolejne wypożyczenie książki, za którą uzyska o pieczątkę. 

 
§ 4.  Nagrody 

1. Konkurs wygrywają 3 osoby, które uzyskają jak największą ilość pieczątek na kuponie. 
2. W przypadku, gdy większa ilość uczestników konkursu uzyska identyczną ilość pieczątek, 

o wygranej zdecyduje kolejność przekazania bibliotekarzowi kuponów z największą ilością 
pieczątek. 

3. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe. 
 

§ 5. 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 administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail:  

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. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. 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. 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  

 
§ 6. Pozostałe ustalenia 

1. Decyzja bibliotekarza w kwestii przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  
2. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.  
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
4. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje lub naruszą w związku z udziałem w konkursie 

prawa osób trzecich, zostaną automatycznie wykluczone z konkursu. 
5. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator.   

 


