Regulamin Rodzinnego Konkursu " Kartka urodzinowa dla Biblioteki"
Honorowy patronat: Wójt Gminy Leszno- Pan Grzegorz Banaszkiewicz
Organizator:
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno, ul. Polna 22A, 05-084 Leszno. tel. 22 299-20-05,
e-mail: biblioteka@gminaleszno.pl, www.biblioteka.gminaleszno.pl

Cele konkursu:
1. Uczczenie 70 rocznicy powstania Biblioteki Publicznej w Lesznie i Zaborowie.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3. Przypomnienie tradycji wysyłania życzeń na kartach okolicznościowych.

Termin:
Konkurs trwa od 12 kwietnia do 12 czerwca.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Uczestnicy składają tylko jedną pracę z życzeniami dla Biblioteki w Lesznie lub Zaborowie
wykonaną dowolną techniką i dowolnym formacie.
3. Prace należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, telefon.
4. Złożenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu.
5. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność i estetykę wykonania oraz treść życzeń.
6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej oraz
zostaną zaprezentowane podczas Pikniku Rodzinnego 22 czerwca 2019 roku, gdzie nastąpi ogłoszenie
wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

Szczegółowe informacje udzielane są w bibliotece w Lesznie oraz Filiach w Zaborowie
i Czarnowie, lub pod nr telefonów 22 299 20 05 (Leszno), 22 725 97 66 (Zaborów),
22 796 22 93 (Czarnów)

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Leszno,
ul. Polna 22 A, 05-084 Leszno.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece:
iod.biblioteka@gminaleszno.pl
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane* w celach przeprowadzenia Konkursu
Rodzinnego „Kartka urodzinowa dla Biblioteki”.
4. Podane przez uczestników dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora,
a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w związku
z ogłoszeniem wyników konkursu i organizacji wystawy prac.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Bibliotekę przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach
prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
6. Uczestnik/ opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
7. Podanie przez uczestników/opiekunów danych osobowych jest dobrowolne
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie
wskazanym w pkt. 3.
8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

*zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO

