Regulamin konkursu z okazji Jubileuszu 70-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Korszach:

Na konkurs składają sie następujące elementy:
- "Wspomnienie związane z Biblioteką" - uczestnik konkursu pisze wspomnienie związane z
korszeńską Biblioteką, podaje swoje imię oraz numer telefonu lub e-mail, a następnie
przynosi to wspomnienie do biblioteki w Korszach i wrzuca je do specjalnie na ten cel
przygotowanej "Skrzynki wspomnień". Najlepsze prace wybrane przez Komisję Konkursową
zostaną nagrodzone drobnym upominkiem oraz odczytane na uroczystości 70-lecia
Biblioteki.
- "Najpiękniejsza kartka urodzinowa z motywem bibliotecznym" - uczestnik konkursu
wykonuje własnoręcznie kartkę urodzinową dla Biblioteki z okazji 70-lecia. Kartka powinna
być wykonana na formacie A5 w dowolnej technice plastycznej. Gotową kartkę urodzinową
uczestnik dostarcza do biblioteki do dnia 4 września 2018 r. Najpiękniejsze kartki, wyłonione
przez Komisję zostaną nagrodzone drobnymi upominkami oraz zaprezentowane na
uroczystości 70-lecia Biblioteki.
- "Książka z dedykacją darowana Bibliotece" - każdy kto zechce podzielić się z Biblioteką
wartościową książką powinien wpisać do niej urodzinowe życzenia dla Biblioteki i dostarczyć
ją do biblioteki do 4 września 2018 r. Każdy kto daruje książkę bibliotece otrzyma
okolicznościowy upominek. Darowane książki zostaną zaprezentowane podczas uroczystości
70-lecia Biblioteki a następnie zainwentaryzowane na stan księgozbioru i przeznaczone do
wypożyczania czytelnikom.
- "Prezent od Biblioteki na Twoje 70 urodziny"- każdy mieszkaniec naszej gminy, który tak
jak nasza Biblioteka świętuje w 2018 roku swoje 70 urodziny otrzyma okolicznościowy
upominek, po który powinien zgłosić się do Biblioteki w Korszach we wrześniu 2018 roku.

Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, dalej
"Organizator".
2. Konkurs odbywa się od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 4 września 2018 roku,
konkurs "Prezent od Biblioteki na Twoje 70 urodziny" trwa do końca września 2018 r.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania w placówce
bibliotecznej w Korszach oraz na stronie biblioteki: www.mgbpkorsze.pl

Cele konkursu:
1. Popularyzacja czytelnictwa i Biblioteki.
2. Tworzenie wspólnej historii.
Uczestnicy:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Korsze oraz
osób spoza gminy, którzy byli lub są czytelnikami MGBP w Korszach.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korszach.
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór pełnić będzie Komisja Konkursowa
składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik może
zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data jej wysłania przez Uczestnika.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być wysłane na adres: MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową na podstawie niniejszego
regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty jej rozpatrzenia.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która mieszka w gminie Korsze lub osoba spoza
gminy, która była lub jest czytelnikiem MGBP w Korszach.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do konkursu każdy z uczestników oraz rodzic (lub opiekun prawny osób
niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych uczestnika
(Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania i wizerunku uczestnika, podczas ogłaszania wyników Konkursu.
Wyrażenie zgody odbywa się na podstawie podpisanej Klauzuli o następującej treści:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka w postaci
wizerunku a także informacji na temat jego osiągnięć w celu rozpowszechniania w mediach
na następujących polach eksploatacji:






Strona internetowa www.mgbpkorsze.pl TAK/NIE*
Fanpage na Facebooku TAK/NIE*
Strona internetowa www.korsze.pl TAK/NIE*
Gazeta w Kętrzynie, Gazeta Twoja Gmina Korsze TAK/NIE*
Telewizja Mazurska TAK/NIE*

przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich

* niepotrzebne skreślić
................................................
data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 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) dalej Rozporządzenie 2016/679
zwanym dalej(„RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
w Korszach;
2) inspektorem ochrony danych w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach jest
Pan Grzegorz Szajerka, email: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl,tel: +48 533 327 054;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych i promocyjnych na
podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej na podstawie: nie będą
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu a następnie
archiwizowane 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Korszach.
6) 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 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korszach, tel. 89 7540123, e-mail: mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl

