
REGULAMIN KONKURSU „Superczytelnik  roku 2020” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy 

Rembertów m.st. Warszawy. 
 

2. Akcja przeznaczona jest dla czytelników Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ul. Gawędziarzy 8 oraz filii przy  

      ul. Niedziałkowskiego 25 i ul. Chełmżyńskiej 27/35. 
 

3. Celem konkursu jest: 
 

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich 

 kształtowanie nawyku regularnego czytania wśród uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

 zachęcanie do korzystania z oferty bibliotek publicznych 

 budowanie pozytywnego wizerunku Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
 
4. Czas trwania konkursu: 1 luty 2020 r. - 30 listopada 2020 r. 

 
5. Kategorie wiekowe uczestników 

 
a) I kategoria –  czytelnicy od 6 do 11 lat 
b) II kategoria – czytelnicy od 12 do 17 lat 
 

6. Decydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie      
(wypełnienia Karty Zgłoszenia). 

 
 

§ 2. Zgłoszenia 
 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, posiadających 
kartę biblioteczną. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
1) wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (zał. nr 1) oraz wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (zał. nr 1a 
i b). Kartę Zgłoszenia i załączniki dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub 
opiekun prawny, 
2) złożenie, w czasie trwania konkursu, karty zgłoszenia w dowolnej filii 
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 

       3.   Karty Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich 
              filiach Biblioteki. 
       4.   Każdy z uczestników Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego 
             Regulaminu. 
       5.  Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, czyli  od  

 1  lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 
 6.  Jeden Czytelnik może otrzymać jedną Kartę Konkursu. 

 
 

§ 3. Zasady konkursu 
 
1. Tytuł „Superczytelnika roku 2020” otrzyma osoba, która w czasie trwania Konkursu 

zgromadzi największą liczbę punktów na specjalnych kartach konkursowych. 
2. Punkty przyznawane będą według poniższych zasad: 



• jeden wypożyczony egzemplarz: książka, audiobook – 1 punkt (nie dotyczy 
prolongat) 

• udział w działaniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 
Warszawy – 2 punkty za 1 wydarzenie 

3. Oddanie książki po terminie dyskwalifikuje czytelnika w konkursie. 
4. Każdy Uczestnik w dniu wypożyczenia otrzymuje jedną pieczątkę i odpowiednią liczbę 

punktów. 
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do złożenia Karty Konkursu najpóźniej do 7 

grudnia 2020 r. w Bibliotece Głównej lub w filiach bibliotecznych. 
 

§ 4. Kryteria wyłaniania zwycięzcy 
 
1. Na podstawie ustalonych w paragrafie 3 pkt. 1, 2 i 3 kryteriów, przyznana zostanie 

nagroda dla I, II kategorii. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub 
e-mailowo i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2020 r. 
3. Laureaci głównych nagród i pozostali uczestnicy Konkursu  z minimum 25 pkt. otrzymają 

okolicznościowe dyplomy. 
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 
 

§ 5. Przetwarzanie danych 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu 
„Superczytelnik roku 2020” jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa. Dane osobowe 
przetwarzane będą w celu: 
1)przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w 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 osobowych) zwane dalej „RODO”; 
2)rozliczenia Konkursu -w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz; 
3)prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne 
zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, 
powołanej przez Bibliotekę. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia 
odrębnej zgody –także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane: 
1) na stronach internetowych Organizatora 
2) w mediach społecznościowych Organizatora 
3) w lokalnej prasie 
 
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 
 
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na 
ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w 
dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych 
przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane 
będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane 
osobowe zostaną usunięte. 



 
5. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo: 
1)do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody 
oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail 
na adres: konkurs@bprembertow.waw.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na 
adres wskazany w ust. 1,albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki; 
2)do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
3)do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych. 
 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie,  
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 
Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie 
wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest warunkiem niezbędnym do 
wzięcia udziału w Konkursie. 
 
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje: 
1)dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data 
urodzenia, wiek, numer karty bibliotecznej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
podpis; 
2)dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych 
zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis. 
 
8 .Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji. 
 
9. Biblioteka  nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 5 ust. 1 
Regulaminu. 
 
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Organizatora danych 
osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem 
Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: 
iod@bprembertow.waw.pl 
 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 
2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki. 
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