REGULAMIN KONKURSU „Imię dla robota Biblioteki”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Imię dla robota Biblioteki” zwanego dalej „Konkursem” jest Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ulicy Rynek – Ratusz, 59-800
Lubań, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest wybranie propozycji imienia dla robota MiPBP im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu.
3. Konkurs adresowany do wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych.

II.

JURY
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”,
w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołane Jury.
3. Wszystkie imiona nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzcy i odwołania konkursu w każdym czasie.

III.

WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Przystąpienie do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Warunkiem

uczestnictwa

w

konkursie

jest

nadesłanie

drogą

mailową

na

adres

konkurs@bibliotekaluban.pl, kompletnie wypełnionej Karty Zgłoszeń, której wzór stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno imię. Na jednej karcie może zostać przesłana jedna
propozycja imienia dla robota, przypadku wpisania większej ilości nazw Organizator będzie brał pod
uwagę tylko pierwszą z nich.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4.05.2021 r. o godz. 11:00. Zgłoszenia, które wpłyną do
Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę wpłynięcia uznaje się datę
otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
6. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie
odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
7. W przypadku, gdy wybraną przez Jury propozycję imienia dla robota Biblioteki, przedstawi więcej
niż jedna osoba, decyduje data wpływu proponowanej nazwy. W wypadku tej samej daty zwycięzca
zostanie wyłoniony w drodze losowania.

8. Imiona niewykorzystane w konkursie zostaną usunięte wraz z kartami zgłoszeniowymi miesiąc po
zakończeniu konkursu i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
9. Ostateczny wynik Konkursu zostanie oficjalnie ogłoszony 06.05.2021 r. na stronie internetowej
https://bibliotekaluban.pl/konkursy/ oraz na FaceBooku MiPBP w Lubaniu.
10. Laureat konkursu przekazuje bezterminowo wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystania
imienia robota na wszelkich polach eksploatacji:


utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską,



wprowadzenie do obrotu,



wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,



rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

IV.

NAGRODY
1. Uczestnik, którego imię dla robota zostanie wybrane otrzyma nagrodę. Nagroda zostanie przyznana
przez Jury.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata konkursu
oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach
i Internecie.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody drogą poczty
elektronicznej do dnia 7.05.2021 r.
5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzca zobowiązany jest do podpisana protokołu o otrzymaniu
nagrody rzeczowej.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.bibliotekaluban.pl/konkursy/
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 roku.
6. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Karta zgłoszenia do konkursu „Imię dla robota Biblioteki”
Dane uczestnika konkursu
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………

2. Adres

……………………………………………………………………………

3. Numer telefonu

……………………………………………………………………………

4. Adres e-mail

……………………………………………………………………………

Imię dla robota:
……………………………………………………………………………………………

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej
Ja, (imię i nazwisko opiekuna) …………………………………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy
nieletniego (imię i nazwisko niepełnoletniego) ………………………………………………………………….... wyrażam zgodę
na jego udział w konkursie „Imię dla robota biblioteki” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W KONKURSIE „IMIĘ DLA ROBOTA BIBLIOTEKI”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), tzw. "RODO", Administrator Danych informuje, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych w zakresie związanym z udziałem w konkursie jest Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
Z administratorem danych można się kontaktować:
(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. Rynek - Ratusz, 59-800 Lubań
(2) pod adresem poczty elektronicznej : sekretariat@bibliotekaluban.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej jest Pan Ryszard Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:
(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl
(2) na wyżej podane adresy korespondencyjne z dopiskiem : inspektor ochrony danych

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celu:
(1) uczestnictwa w konkursie,
(2) promocja konkursu w formie publikacji zdjęć, materiału wideo na stronie https://bibliotekaluban.pl/ oraz
na facebookowym fanpage’u.
Przekazywane dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – uczestnika
konkursu, imię, nazwisko – rodzica / opiekuna osoby niepełnoletniej biorącej udział w konkursie
Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
(1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
(2) art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(3) Regulamin konkursu „Imię dla robota Biblioteki”.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję Konkursową – Jury, ponadto Administrator danych może przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia danych
osobowych oraz podmiotom współpracującym w organizacji konkursu.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów,
a następnie archiwizował zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

• RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH
(1)

(2)

Posiada Pani / Pan prawo:
(A) dostępu (art. 15. RODO),
(B) do sprostowania (art. 16 RODO),
(C) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jaki zakresie chce skorzystać.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący
sposób:
(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

INFORMACJA O WYMOGU PRAWNYM
Podanie przez Panią / Pana dane osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia
uczestnictwo w konkursie.
Wyrażenie zgody dla uczestnictwa w konkursie dla osoby niepełnoletniej przez rodzica / opiekuna prawnego
jest dobrowolne, jednak brak wyrażonej zgody uniemożliwia uczestnictwo w ogłoszonym konkursie.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

• RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

