Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 20 stycznia 2020 roku

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Czytane w bibliotece
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą
„Czytane w bibliotece”, quiz wiedzy o literaturze, zwany w dalszej części Regulaminu
Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdańsku
przy Targu Rakowym 5/6, 80-806 Gdańsk, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa
pomorskiego pod nr 6/99, zwana dalej Organizatorem. Koordynatorem Konkursu
z ramienia Organizatora są pracownicy Biblioteki Kokoszki (Filia nr 71 WiMBP w Gdańsku) przy
ul. Azaliowa 18, Gdańsk-Kokoszki.
3. Konkurs jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04 stycznia 2019 roku i trwa do dnia 31 stycznia 2020 roku
włącznie.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, które posiadają adres zamieszkania na terenie Polski.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem biorące udział
w przygotowaniu lub organizacji Konkursu
b) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w pkt. 2 lit. a, to jest osoby będące wobec
wskazanej tam osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osoby pozostające
we wspólnym faktycznym pożyciu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie quizu w formie online. Quiz składa się
z 12 zamkniętych pytań. A wszystkie pytania dotyczą fabuły poszczególnych książek.
4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden wirtualny egzemplarz odpowiedzi.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która odpowiedziała na
wszystkie pytania w quizie oraz która podała dane osobowe i teleadresowe. Podanie danych
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osobowych służy wyłącznie realizacji niniejszego konkursu, a zakres ich przetwarzania opisano
poniżej, w części V Regulaminu.
2.
a)
b)
c)

Zasady Konkursu:
Uczestnik odpowiada na wszystkie pytania w wyznaczonym przez Organizatora terminie;
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 23:59,
W losowaniu nagród biorą jedynie osoby, które odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania a
laureatów konkursu wylosuje jury w składzie: Karolina Węsierska, Ewa Paluch, Aleksandra
Szczepańska.
d) Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu,
e) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Kokoszki, 5 lutego 2020 r.
3. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:
postępował niezgodnie z Regulaminem,

IV. NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.

Nagrody w Konkursie mają charakter rzeczowy.
Osoba, której jury przyzna nagrodę, otrzyma torbę z książką.
Organizator skontaktuje się z laureatami w celu powiadomienia o wygraniu w quizie.
Odbiór nagród jedynie osobisty w Bibliotece Kokoszki, przy ul. Azaliowej 18, Gdańsk-Kokoszki.
Nagroda w Konkursie nie może być przez Uczestnika zamieniona na inną nagrodę bądź środki
finansowe. Uczestnik może zrzec się nagrody w Konkursie. W razie zrzeczenia się przez
Uczestnika nagrody w Konkursie lub odmowy jej przyjęcia, Organizator ma prawo przyznać
nagrodę innej osobie.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy że:
a) Administratorem przekazanych danych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
b) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w konkursie, zaś podstawą
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona podczas wypełniania formularza zgłoszenia do
konkursu.
c) Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
d) Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
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e) Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
f) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat po zakończeniu konkursu.
g) Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich
przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu
przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
(iod@wbpg.org.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową
w wyniku naruszenia przepisów RODO.
h) Macie Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody
można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy
administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania
danych przez administratora.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzenie na pytania w quizie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych
niniejszym regulaminem.
2. Regulamin oraz informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie
www.wbpg.org.pl
3. Pytania
w
sprawie
konkursu
można
kierować
do
Biblioteki
Kokoszki:
bibliotekakokoszki@wbpg.org.pl, tel. 58 500-00-86.
4. Zgłaszając swój udział w quizie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
5. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w dowolnej formie, w dowolnych mediach
lub środkach przekazu, w tym w internecie, swojego imienia i nazwiska w powiązaniu z
informacją o wynikach konkursu.
6. Postanowienia niniejszego regulaminu konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu, także w trakcie jego trwania
konkursu. Zmiany regulaminu obowiązują po upływie 2 dni licząc od dnia ich ogłoszenia na
stronie www.wbpg.org.pl
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