Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska, ul. Dworcowa 33, tel./fax: (032) 2421961, e-mail: biblio@r-sl.pl

KONKURS „ Znajdź ukryte hasło z Borokiem oraz Ojlą”

REGULAMIN
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej zwana dalej
Biblioteką.
Konkurs ma charakter otwarty.
Cele konkursu: promocja działań cyfrowych Biblioteki oraz promocja czytelnictwa.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu hasła z wybranych wyrazów tworzących tytuły
dokumentów papierowych zamieszczonych na portalu CYFROWY BLAT
(www.cyfrowyblat.r-sl.pl) i oznakowanych postaciami z komiksu „Borok i Ojla”
(publikowany komiks wyłączony jest z konkursu). Hasło składa się z trzech wyrazów.
Konkurs posiada dwie edycje – termin nadesłania pierwszego hasła mija z dniem
10 sierpnia 2020 r, a drugiego z dniem 30 sierpnia 2020 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 13 roku życia oraz nadesłanie na
adres e-mail organizatora hasła konkursu (biblio@r-sl.pl )
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną odpowiedź.
Oprócz hasła uczestnik podaje imię i nazwisko, e -mail i numer telefonu.
Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem nie będą
rozpatrywane.
Spośród poprawnych haseł jury komisyjnie wylosuje laureatów.
Ogólna pula nagród wynosi 600 zł. Laureaci otrzymają bony o wartości 100 zł.
Laureat bądź opiekun prawny odbiera osobiście nagrodę w siedzibie Biblioteki.
Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Informacje o zwycięstwie zostaną opublikowane na stronach internetowych Biblioteki.

15. Każdy z uczestników poprzez swój udział wyraża zgodę w przypadku wygranej na
opublikowanie imienia i nazwiska oraz podanie dzielnicy i miasta.
16. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Administratorem danych osobowych Autorów jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie
Śląskiej z siedzibą 41-709 Ruda Śląska, ul. Dworcowa 33; e-mail: biblio@r-sl.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a, c RODO, w związku
z udziałem w konkursie,
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne u celu uczestnictwa
w przedmiotowym konkursie,
c) dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein
i Norwegia),
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń
wynikających z udziału w konkursie, jak również wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
e) uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu - w tym celu zawiadomią Administratora w formie pisemnej,
f) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl.,
g) zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom
lub organom do tego uprawnionym,
h) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych, uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
i) autorzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

