
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PODRÓŻUJĄCA KSIĄŻKA” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie, z siedzibą przy ulicy gen. 

W. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków, zwana dalej Organizatorem. 

2. Głównym celem Konkursu jest propagowanie zainteresowań czytelniczych, promocja Biblioteki 

wśród  mieszkańców, rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz promowanie talentów. 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych 

a. I Kategoria:  6 - 8 lat 

b. II Kategoria:  9 - 12 lat  

3. ZASADY KONKURSU 

1. Do konkursu mogą być zgłoszone prace tematycznie związane z biblioteką, książką, czytaniem, 

wykonane w dowolnym miejscu podczas wakacji. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie w formacie JPG. Zdjęcie i skany załączników 

należy przesłać na adres mailowy promocja@mbp.slawkow.pl W temacie wiadomości prosimy 

wpisać: Konkurs „Podróżująca książka”. 

3.  Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć, oprócz pracy konkursowej, 

formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na udział osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2) oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego (załącznik 3). Załączniki 

znajdują się na końcu Regulaminu. Prace bez wypełnionych załączników nie zostaną przyjęte do 

Konkursu. 

4. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi, uczestnik przekazuje nieodpłatną i 

nieograniczoną w czasie licencję na korzystanie z przesłanych fotografii w zakresie umożliwiającym 

jej rozpowszechnianie poprzez wystawianie oraz publikacje na różnych polach eksploatacji, mające 

na celu promocję i informowanie o niniejszym Konkursie. 

5. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora. 

 

4. TERMINY I WYNIKI KONKURU 

 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021r. 

2. Ogłoszenie wyników i prac laureatów nastąpi 13 września 2021 r. za pośrednictwem strony 

internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook.  

mailto:promocja@mbp.slawkow.pl


5. NAGRODY 

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Laureaci odbierają nagrody osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu tj. w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Sławkowie, ul. gen. W. Sikorskiego 4. 

6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie. 

2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przechowywane i przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach Konkursu. 

7. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i 

akceptuje jego postanowienia. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.mbp.slawkow.pl 

2. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

  Klauzula informacyjna RODO: 

W związku 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) (Dz.Urz.UE L  119 z 

04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 2018.05.24) informujemy, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie ul. Gen. W. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować               w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1. e-mail: iod@mbp.slawkow.pl 

2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA. 

1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych  

bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie ul. Gen. W. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków obowiązków określonych 

przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej.  

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia 

działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.  

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w określonym celu i zakresie. 



IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały 

udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione     z mocy prawa.  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławkowie przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 

kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 

217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej 

sprawy. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od adm inistratora: 

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych. 

2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3. Usunięcia swoich danych osobowych. 

4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

5. Przenoszenia swoich danych osobowych. 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani 

prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 

a. Ustawowym. 

b. Umownym. 

c. Warunkiem zawarcia umowy. 

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli 

zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać 

takiej umowy. 

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a  nie poda Pani/Pan swoich danych, nie 

będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

 
 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie fotograficznym „Podróżująca książka”  
 
Dane uczestnika Konkursu: 
 
1. Imię i nazwisko: 

 
………………………………………… 
2. Adres: 

 
…………………………………………. 
3. Numer telefonu: 

 
………………………………………… 
4. Adres e-mail: 

 
………………………………………… 
5. Wiek: 

 
………………………………………… 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Podróżująca książka” 

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławkowie i akceptuję jego postanowienia 

oraz wypełniłam/łem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. 

 
 
 
…………………………………… 
(data i podpis uczestnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 2 

 
 

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie „Podróżująca książka”.  
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 
 
w Konkursie „Podróżująca książka” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Sławkowie. 

 
 
 

………………………………..…..………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego 
 
 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………….…… 
 
zamieszkały/a w ..……………………………………….………………………………..  
 
nr tel. ……………………………………………………………. 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławkowie danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego: 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 
 
w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu oraz informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (DZ Urz. L, nr 

119 z 4.05.2016, s. 1), uzyskiwanych w ramach wydarzenia zorganizowanego w oparciu o Konkurs 

fotograficzny „Podróżująca książka”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 

ilościowo ani terytorialnie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału dziecka/podopiecznego w Konkursie. 

 
 

………………………………….……………………………… 
(data i czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 
 


