
Regulamin konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla 

w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, filie: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 

55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62. 

2. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2019 r. i trwać będzie do 30.09.2020 r.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników do przeczytania książek z różnych 

działów, sięgnięcie po nieznanych autorów.  

2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież (0-15), młodzież i 

dorośli (16+). 

3. Uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza Kartę Bingo, którą należy uzupełnić 

tytułami i autorami książek przeczytanych pomiędzy 01.07. a 30.09.  

4. Każdy tytuł może być wpisany na karcie tylko raz. 

5. Przy zwrocie książek do Biblioteki bibliotekarz przybija pieczątkę w uzupełnionych 

rubrykach. 

6. Po zebraniu pięciu pieczątek na planszy pionowo, poziomo lub ukośnie należy wypełnić 

kupon konkursowy i oddać go bibliotekarzowi. 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 października podczas Nocy Bibliotek, która 

odbędzie się online. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

(http://www.bppragapd.pl) i facebooku.   

2. Jury spośród dostarczonych kuponów wybierze 3 w każdej kategorii.  

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie 

na ekwiwalent pieniężny. Dla wszystkich biorących udział w konkursie przewidziane 

są dyplomy uczestnictwa. 

4. Nagrodę należy odebrać w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.  

5. Nieodebrana nagroda w tym terminie przepada.  

 

 

 

 



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. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 

27.06.1997 r. o bibliotekach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu promocji czytelnictwa, 

rozwijania aktywności czytelników Biblioteki, w szczególności w celu prowadzenia 

działalności wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej, w tym 

do przeprowadzenia konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” oraz wyłonienia zwycięzców i 

publikacji informacji o zwycięzcach na stronie internetowej Biblioteki; Ponadto, podstawą 

prawną do publikacji informacji oraz komunikacji za pomocą portalu społecznościowego 

Facebook jest Pani/Pana zgoda, na podst. art. 6 ust. 1 lit.a RODO. Zakres danych to: imię, 

nazwisko, nick na portalu społecznościowym Facebook, adres e-mail; 

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 publikacji wyników konkursu na stronie Biblioteki oraz na profilu 

społecznościowym Facebook Biblioteki; 

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 udostępnion e przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 

9. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom.  

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

w związku z konkursem „Wakacyjne Bingo Książkowe” 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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), dalej 

RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko, nick na portalu społecznościowym Facebook, adres e-mail na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu Wakacyjne Bingo Książkowe, w szczególności na komunikację 

za pomocą portalu społecznościowego Facebook i na publikację rozstrzygnięcia konkursu 

na profilu społecznościowym Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy 

Praga-Południe m.st Warszawy. 

_______________________ 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO 

w związku z konkursem „Wakacyjne Bingo Książkowe” 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 8 ust.1 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), dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego w zakresie: imię, nazwisko dziecka, nick na Facebooku, na 

potrzeby przeprowadzenia akcji Wakacyjne Bingo Książkowe, w szczególności na 

komunikację za pomocą portalu społecznościowego Facebook i na publikację 

rozstrzygnięcia konkursu na profilu społecznościowym Biblioteki Publicznej im. Zygmunta 

Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. 

_______________________ 


