
Regulamin czytelniczo-prasowego konkursu 

wiedzy p.h. „Gustaw Herling-Grudziński – polski pisarz, eseista, dziennikarz i żołnierz” 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie. 

2. Patronat medialny objęła Redakcja „Wspólnoty Łukowskiej” i Telewizja Master. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. Zakłada się, że głównymi uczestnikami konkursu będą czytelnicy biblioteki, 

mieszkańcy powiatu łukowskiego. 

4. Ankietę konkursu z 10-oma pytaniami opublikuje kilkakrotnie „Wspólnota Łukowska”. Będzie również dostępna 

w MBP, filiach i na stronie internetowej Organizatora  www.biblioteka.lukow.pl. 

5. Bibliotekarze wskażą źródła, w których uczestnik znajdzie pomoc w wypełnieniu ankiety. 

6. Wypełnioną ankietę wraz z danymi uczestnika, należy składać do 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie MBP, filii  

bądź nadesłać na adres (decyduje data stempla pocztowego): 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków 

7. Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 14 maja 2019 r. Nagrodzone zostaną osoby, które 

prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania i udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie opisowe. Lista 

laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki oraz na łamach „Wspólnoty Łukowskiej” 

i Telewizji Master. 

8. W konkursie oceniane będą  ankiety, które zawierają czytelne dane uczestnika oraz własnoręczny podpis pod 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu, wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

10. Odbiór nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora po okazaniu dowodu tożsamości. 

Ponadto informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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). 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane 

zwycięzców w celu przekazania im nagrody.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne   

do udziału w konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, wiek, telefon.  

6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

http://www.biblioteka.lukow.pl/


zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z 

Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail iod@biblioteka.lukow.pl (Inspektor Ochrony Danych) 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących 

praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

iod@biblioteka.lukow.pl (Inspektor Ochrony Danych). 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie swojego imienia, nazwiska oraz nazwy miejscowości w celu 

informowania o wynikach konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na łamach „Wspólnoty 

Łukowskiej” i Telewizji Master. 

10. Dane uczestników będą przetwarzane do momentu odebrania nagród. 
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