Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2021
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 21 stycznia 2021 roku

Regulamin Akcji
„Zimowe bingo z Biblioteką na Grobli”

§1
Opis Akcji
1. Organizatorem Akcji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku –
Biblioteka na Grobli (zwana dalej: Biblioteką na Grobli lub Organizatorem).
2. Akcja dotyczy książek wypożyczonych w Bibliotece na Grobli.
3. Akcja polega na skompletowaniu bingo na Formularzu Bingo stanowiącym Załącznik
nr 2 do Regulaminu, czyli pięciu sąsiadujących ze sobą pól poniższego kwadratu,
tworzących linię poziomą, pionową lub po przekątnej.
4. Pole można skreślić po wypożyczeniu w Bibliotece na Grobli książki, posiadającej
cechę wskazaną w polu.
5. Jedną książkę można przypasować tylko do jednego pola, nawet jeśli pasuje do kilku.
To czytelnik wybiera, do którego pola chciałby przypasować książkę.
§2
Cele Akcji
Cele Akcji stanowią:
1. Rozwój czytelnictwa dorosłych czytelników, należących do Biblioteki na Grobli.
2. Budowanie zainteresowania mniej znanymi gatunkami literackimi wśród czytelników.
3. Nabywanie umiejętności korzystania z nowego katalogu WiMBPG.
4. Zapoznanie czytelników z całością księgozbioru Biblioteki na Grobli, w tym również z
pozycjami zakupionymi w czasie pandemii.
5. Odbudowa statystyk czytelnictwa, zmniejszonych przez pandemię.
§3
Postanowienia ogólne
1. W Akcji mogą wziąć udział pełnoletni czytelnicy Biblioteki na Grobli.
2. Akcja trwa do 19 marca 2021. Formularze Bingo oddane po terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Formularze Bingo należy złożyć osobiście w terminie w siedzibie Biblioteki na Grobli.
§4
Nagrody
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1. W ramach Akcji nagrodzone zostaną osoby, które wypełnią pięć pól w jednej linii na
Formularzu Bingo, czyli zakończą bingo oraz złożą Formularz Bingo u Organizatora w
terminie wskazanym w §3 Regulaminu.
2. Nagrodą rzeczową są książki dla dorosłych.
3. Ilość Nagród jest ograniczona. Organizator zastrzega, że w przypadku wyczerpania
puli Nagród, o przyznaniu Nagrody decyduje kolejność złożenia prawidłowo
wypełnionego Formularza Bingo w Bibliotece na Grobli.
4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe oraz na
równowartość pieniężną.

§5
Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając swój udział w akcji uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia akcji,
a ich wykładnia należy do Organizatora.
3. We

wszystkich

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

mają

zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w związku z
sytuacją epidemiologiczną w województwie pomorskim. O zmianie regulaminu
Organizator poinformuje na swoich stronach internetowych.
5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki:
6. 1) Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy
7. 2) Załącznik nr 2 – Formularz Bingo
8. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Organizatora:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Biblioteka na Grobli
Telefon: 58 305 65 46
E-mail: bibliotekanagrobli@wbpg.org.pl

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz
w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ
Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr
6/99.
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Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w akcji „Zimowe bingo z
Biblioteką na Grobli”. W tym celu uczestnik wypełnia formularz akcji, w którym uczestnik podaje swoje
dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru karty bibliotecznej. Przetwarzanie wskazanych
powyżej danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz przekazania zwycięzcom
nagród.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Państwa zgody,
wyrażonej przez świadome przekazanie nam danych na formularzu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody lub przez 30 dni po
zakończeniu Akcji w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne, usługi
informatyczne).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres
pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas
tych danych.

