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                                   Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

                                             Wypożyczalnia nr 100, ul. Zwycięzców 46 

 

zaprasza do wzięcia udziału 

w                 

         II edycji Konkursu na recenzję pt.: „Lektura na wakacje – polecam!” 

Czas trwania konkursu: 25 lipca-30 września 2022 roku. 

Prace będą oceniane przez powołane jury. 

 

Cele Konkursu: 

-ukazanie literackiej wrażliwości uczestników, 

-inspirowanie i zachęcanie do czytania, 

-popularyzowanie literatury, 

-krzewienie kultury ojczystego języka, 

-integracja społeczności lokalnej. 
 

                                                                     Warunki konkursu: 
 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich czytelników, w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) młodzież do 18 lat, 

b) dorośli.   
 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie 1 recenzji ulubionej, ciekawej książki, polecanej na 

letnią lekturę, do dwóch stron maszynopisu, w trzech egzemplarzach lub pocztą elektroniczną. 

 

3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem słownym (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć 

dołączoną kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem                                

i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, adresem e-mail, wiekiem) oraz 

oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację wizerunku autora. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

4. Prace konkursowe należy składać na adres: 
 

Wypożyczalnia nr 100 dla Dorosłych i Młodzieży 
ul. Zwycięzców 46 
03-935 Warszawa 
 

5. Nagrody: 
Uczestnicy będą się ubiegać o honorowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bibliotekę. 

 

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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, informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu na recenzję pt.: „Lektura na wakacje – 

polecam!”  jest Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Meissnera 5, 

03-982 Warszawa. 
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2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a 

także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem skrzynki e-mail iodo@bppragapd.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, wiek, adres 

zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu w celu realizacji konkursu na recenzję pt.: „Lektura na wakacje 

– polecam!” oraz wizerunku w celu promocji działań Administratora na podstawie udzielonej zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów wynikających z art. 28 RODO 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna im. Z. J. 

Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu lub wycofania zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f. ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 

lit. a), nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to 

dotyczy przetwarzania w oparciu o art. 6 lit. e i f. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, nie podanie 

danych będzie skutkować brakiem realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

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

11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 
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 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI 

REGULAMINU oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

II Konkursu na recenzję pt.: 

LEKTURA NA WAKACJE – POLECAM! 

                                         

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a……………………………………………...……………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na Recenzję: Lektura na wakacje – polecam! 

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 

Wypożyczalnię nr 100 oraz że akceptuję jego treść. 

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych lub przetwarzanie moich danych i 

danych dziecka, którego jestem prawnym opiekunem* w zakresie: imię, nazwisko, wiek, adres 

zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu przez Administratora tj. Bibliotekę Publiczną im. Z. J. 

Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa w celu uczestnictwa w konkursie 

na Recenzję: Lektura na wakacje – polecam! organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy, Wypożyczalnię nr 100. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania. 

…………………………….        ……………………. 

   /miejscowość i data/         /podpis/ 
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Dodatkowo wyrażam zgodę na publikację mojego lub dziecka, którego jestem prawnym opiekunem* 

wizerunku znajdującego się na fotografii wykonanej podczas uroczystości wręczania nagród w mediach 

społecznościowych Administratora w celu promocji działań Administratora.  

 

…………………………….        ……………………. 

   /miejscowość i data/         /podpis/ 


