Regulamin Konkursu
Wielka Księga Zaczytanych Bajek

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu,

I.

z siedzibą ul. Górna 33, 42-622 Świerklaniec
II.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 10.

III.

Konkurs trwa od 11.11.2021 do 23.11.2021 r.

IV.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29.11.2021 r.

V.

Zadanie konkursowe:
Stwórz rodzinnie księgę waszych ulubionych bajek.
Technika pracy jest dowolna. Można stworzyć projekt na jednej wielkiej kartce,

VI.

można stworzyć kilkustronicową , można w postaci makiety itp.
VII.

Prace można dostarczyć na dwa sposoby:
Wysłać zdjęcie na adres e-mail swierklaniec.biblioteka@gmail.com
Dostarczyć osobiście do naszych placówek: Nakło Śląskie ul. Główna 62 bądź
Świerklaniec, ul. Górna 33

VIII.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

IX.

Złożona praca musi zawierać imię i nazwisko autora, wiek, adres mailowy oraz
telefon kontaktowy do rodzica bądź prawnego opiekuna.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem

X.

32 284-40-96 lub bezpośrednio w naszych placówkach.
Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane

XI.

podmiotom trzecim.
XII.

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

XIII.

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

Ochrona Danych Osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna

w Świerklańcu przy ul. Górnej 33, Dyrektor : Hanna Przybyła

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować

się

z

Inspektorem

Danych

Osobowych

pisząc

na

adres

e-mailowy:

iod.bibliotekaswierklaniec@gmail.com 3.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Świerklańcu w celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz
sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy mediów internetowych;
5. Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.
6. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż dziesięć lat w zakresie relacjonowania

działalności i promocji oraz zgodnie z kategorią archiwalną w zakresie
sprawozdawczości;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych;
8. Ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w podanym zakresie jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

