REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
I.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu.

II.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników biblioteki.

III.

Konkurs trwa od 01.08.2020 do 31.08.2020r.

IV.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 03.09.2020r.

V.

Nagrodami w konkursie są gry planszowe.

VI.

Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie :

VII.

•

I dla dzieci i młodzieży;

•

II dla dorosłych.

Zadanie konkursowe:
Zrób zdjęcie wybranego przez siebie miejsca w Gminie Świerklaniec, które
uważasz za najbardziej urokliwe.
Na zdjęciu musi znajdować się również książka, którą wybrałeś na wakacje.

VIII.

Prace przesyłamy na adres email : swierklaniec.biblioteka@gmail.com

IX.

Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie.

X.

Praca ponadto musi zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy.

XI.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem
32 284-40-96 lub bezpośrednio w naszych placówkach Świerklaniec ul. Górna 33
oraz Nakło Śląskie ul. Główna 62.

XII.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych
osobowych.

XIII.

Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.

XIV. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów konkursu.
XV.

Organizator gwarantuje autorowi prawo do wglądu do jego danych osobowych,
a także możliwość ich poprawienia.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgoda na wykorzystanie pracy w
celach konkursowych.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe
warunki:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Świerklańcu z siedzibą w Świerklańcu przy ulicy Górnej 33;
o inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Świerklańcu jest Piotr Kaczmarek, iod.gbpswierklaniec@gmail.com ;
o dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji imprezy w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu na podstawie art. 6 ust. 1 b
RODO;
o wszyscy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych;

