
REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ SUPERCZYTELNIKIEM” 2019 roku 

 

1. Organizator. 

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 

2. Cele konkursu. 

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród uczniów szkół. 

 

3. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu. 

Akcja przeznaczona jest dla czytelników Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy 

Rembertów m.st. Warszawy, w tym Filii Biblioteki przy ul. Niedziałkowskiego 25 i ul. 

Chełmżyńskiej 27/35 lok. 31. 

 

1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, posiadających kartę 

biblioteczną, którzy do dnia 13.04.2019 r. odbiorą kartę konkursową, co jest 

równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.  

2) Czytelnik otrzymuje w wybranej Wypożyczalni specjalną kartę konkursową, którą 

uzupełnia naklejkami w okresie od dnia 02.04.2019 r. do dnia 27.09.2019 r.  

3) Jeden Czytelnik może otrzymać jedną kartę konkursową. 

4) W czasie trwania konkursu aktywny Czytelnik zbiera naklejki, które otrzymuje za: 

 wypożyczoną i zwróconą w terminie książkę (jedna naklejka tygodniowo przy zwrocie 

książki); 

 udział w dwóch, wybranych wydarzeniach organizowanych w trakcie Tygodnia 

Bibliotek w dniach: 8.05.2019 r. – 15.05.2019 r. (dwie naklejki przy dwóch 

wydarzeniach) 

 udział w Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanym w czerwcu 

2019 r. (dwie naklejki) 

 udział w trzech, wybranych wydarzeniach organizowanych w ramach zajęć 

wakacyjnych: 26.06.2019 r. - 31.08.2019 r. (trzy naklejki) 

 udział w Narodowym Czytaniu 8.09.2019 r. (jedna naklejka) 

 udział w spotkaniach muzycznych Pani Nutka i Przyjaciele (jedna naklejka 

miesięcznie) 

 udział w dwóch wybranych zajęciach cyklu Biblioteka literacko i plastycznie (dwie 

naklejki) 

 udział w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki (jedna naklejka miesięcznie) 

 

5) Niezwrócenie książki w terminie dyskwalifikuje Czytelnika w konkursie „Zostań 

Superczytelnikiem”. W przypadku braku możliwości osobistego wypożyczenia / 

zwrócenia książki przez Czytelnika, mogą zrobić to w zastępstwie: rodzice/opiekun, 

rodzeństwo, zgodnie obowiązującym Regulaminem korzystania z księgozbioru 

Biblioteki.  

 

6) Uzupełnioną 25 naklejkami kartę należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej im. Jana 

Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gawędziarzy 8 do dnia 

26.09.2019 r. 

 

 



 

4. Termin konkursu. 

Konkurs trwa od dnia 2.04.2019 r. do dnia 27.09.2019 r.. Do akcji można dołączyć, 

odbierając kartę w wybranej Wypożyczalni, najpóźniej do dnia 13.04.2019 r. 

 

5. Podsumowanie konkursu. Nagrody. 

Każdy, kto uzbiera komplet naklejek (25 sztuk) i dostarczy uzupełnioną kartę do biblioteki w 

terminie, otrzyma dyplom „SUPERCZYTELNIKA 2019” i upominek z limitowanej edycji, a 

także weźmie udział w losowaniu sześciu nagród głównych. 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 28.09.2019 r. (sobota) o godz. 13:00 w Sali 

widowiskowej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 

Warszawy, przy ul. Gawędziarzy 8. 

 

6. Postanowienia końcowe 

1) Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

2) Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki 

Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 

3) Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie i kwestie sporne podlegają 

interpretacji Dyrektora Biblioteki.   

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 

Konkursu 

Zostań Superczytelnikiem 2019 

 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Zostań 

Superczytelnikiem”  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 Akcji, 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 Akcji - 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 Zwycięzców Akcji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także 

ich wizerunek, mogą być publikowane na:  

1) stronach internetowych Organizatora,   

2) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;  



3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

4. Uczestnicy Akcji oraz ich działający w ich imieniu 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 Akcji 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 Biblioteki 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.   

5. 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 

dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a 

konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku 

Zwycięzcy przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.  

6. 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.  

7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

8. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nie 

zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane  w § 2 ust. 1 Regulaminu.   

9. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Publiczną im. 

Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 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 
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