Regulamin Konkursu
„Gra o domek”
II edycja

1.Postanowienia ogólne.
1.1 Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwijanie aktywności Czytelników oraz
promocja działalności Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych przy ul. Meissnera 5.
1.2 By wziąć udział w konkursie, należy w dniu 23 kwietnia 2020 (czwartek) o godzinie
18:30 wejść na fanpage WZO - Obcojęzyczna / Foreign Languages Library na Facebooku i
poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania konkursowe.
2. Organizator i czas trwania Konkursu.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, oddział
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
zwana dalej WZO.
2.2 Konkurs rozpocznie się w dniu 23 kwietnia 2020 roku, o godzinie 18:30.
2.3 Zamknięcie Konkursu nastąpi po otrzymaniu pierwszej poprawnej odpowiedzi na trzy
pytania konkursowe w komentarzu pod postem.
3. Warunki uczestnictwa
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia, mieszkająca na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.2 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
3.3 Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
4. Zasady Konkursu
4.1 Zwycięzcą będzie osoba, która jako pierwsza w komentarzu pod postem z dnia 23
kwietnia 2020 roku, poda prawidłową odpowiedź na trzy pytania konkursowe, a w przypadku
braku prawidłowej odpowiedzi – osoba, której odpowiedzi będą najbliższe właściwym.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród.
5.2 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek), a wyniki
zostaną ogłoszone na stronie www.bppragapd.pl oraz na fanpage’u WZO - Obcojęzyczna /
Foreign Languages Library.
5.3 Nagroda zostanie wysłana Pocztą Polską pod wskazany przez zwycięzcę Konkursu adres,
który znajduje się na terenie Polski.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.bppragapd.pl/wypozyczalnia-zbiorowobcojezycznych oraz w poście o konkursie na Facebooku.
6.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: obcojezyczna@bppragapd.pl.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wprowadzonym przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, tj.: 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
osobowych) (dalej RODO) przekazujemy następujące informacje dotyczące ochrony
Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy z siedzibą przy ul. J. Meissnera 5
(kod pocztowy: 03-982), a także Facebook Poland Sp. z o.o.;
2. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 671 04 51 w. 104
lub pod adresem e-mail: iodo@bppragapd.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
promocji czytelnictwa, rozwijania aktywności czytelników Biblioteki oraz promocji
działalności Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych, a także przeprowadzenia konkursu
„GRA O DOMEK” – II edycja oraz wyłonienia zwycięzcy i publikacji informacji o
zwycięzcy na stronie internetowej Biblioteki oraz na portalu społecznościowym Facebook;
Zakres danych to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nik na portalu facebook;
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w
konkursie. W przypadku niepodania przedmiotowych, danych nie będzie możliwe
uczestniczenie w konkursie;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie
przez czas 3 lat od dnia zakończenia konkursu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
9. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom.

