
REGULAMIN KONKURSU „Superczytelnik roku 2023” 

 
§ 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 lutego 2023 r. - 31 grudnia 2023 r. 

 
5. Kategorie wiekowe uczestników 

 
a) I kategoria – czytelnicy od 4 do 6 lat 
b) II kategoria – czytelnicy od 7 do 10 lat 
c) III kategoria – czytelnicy od 11 do 15 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 4 do 15 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
6. Jeden Czytelnik może otrzymać jedną Kartę Konkursu, po jej zapełnieniu otrzymuje 

kolejną. 
 

 



 
 

§ 3. Zasady konkursu 

 
1. Superczytelnikiem zostanie osoba, która w swojej kategorii wiekowej w czasie trwania 

Konkursu zgromadzi największą liczbę punktów na kartach konkursowych. 
2. Punkty przyznawane będą za każdy wypożyczony egzemplarz: książka, audiobook – 1 

punkt (nie dotyczy prolongat) 
3. Uczestnicy Konkursu, którzy zdobędą minimum 60 punktów za wypożyczone książki i 

audiobooki otrzymają dyplom i upominek – niespodziankę. 
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zdobędą minimum 40 punktów za wypożyczone książki i 

audiobooki otrzymają dyplom. 
5. Każdy Uczestnik w dniu wypożyczenia otrzymuje pieczątkę wraz z punktami 

przyznanymi za wypożyczone książki. 
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do złożenia Karty Konkursu najpóźniej do 15 

stycznia 2024 r. w Bibliotece Głównej lub w filiach bibliotecznych. 
 

§ 4. Kryteria wyłaniania zwycięzcy 

 
1. Na podstawie ustalonych w paragrafie 3 pkt. 1 i 2 kryteriów, przyznana zostanie nagroda 

główna dla I, II, III kategorii. 
2. Laureaci i pozostali uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o termie gali finałowej 

telefonicznie lub e-mailowo i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród. 
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 
 

§ 5. Przetwarzanie danych 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 

Konkursu 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO), 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych / danych osobowych Państwa 
niepełnoletniego dziecka jest Biblioteczna Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 
Warszawa, e-mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl, tel. 22 255 39 99.  
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może 
się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@bprembertow.waw.pl 
3. Dane osobowe Państwa / Państwa niepełnoletniego dziecka przetwarzane będą w celu: 
-  rejestracji i uczestnictwa w Konkursie poetyckim „Zostań Superczytelnikiem 2023” - na podstawie 
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

- wizerunek Państwa / Państwa dziecka - zostanie wykorzystany do promocji i dokumentacji 
wyżej wymienionego Konkursu, organizowanego przez Bibliotekę na stronie Biblioteki 
(www.bprembertow.waw.pl) i/lub oficjalnym profilu Biblioteki na Facebooku – zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO, 
- zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
4. Posiadacie Państwo prawo: 



a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa niepełnoletniego dziecka dane osobowe 
naruszają przepisy o ochronie danych osobowych; 
5. Podane przez Państwa dane są dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do 
rejestracji uczestnictwa Państwa niepełnoletniego dziecka. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Państwa niepełnoletniego dziecka 
w wyżej wymienionych zajęciach. 
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane / dane Państwa 
niepełnoletniego dziecka w zakresie : imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres 
e-mail, wiek dziecka, wizerunek. 
7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie 
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 
cofnięciem Państwa zgody. 
8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych / danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka, opisanych w pkt. 6. 
Biblioteka przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, 
że w stosunku do Państwa danych / danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka 
istnieją dla biblioteki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Bibliotekę. 
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych / danych osobowych Państwa niepełnoletniego 
dziecka będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty 
świadczące na naszą rzecz usługi. 
10. Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka będą przez 
Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których 
mowa w pkt. 3, przez okres 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu, i dłużej tj. do 
czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją 
obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami 
prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 
Wizerunek Państwa niepełnoletniego dziecka będzie przetwarzany aż do czasu cofnięcia 
przez Państwa zgody. 
Państwa dane osobowe w postaci, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, 
wieku dziecka będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu. 
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
12. Przetwarzanie Państwa danych / danych Państwa niepełnoletniego dziecka nie będzie 
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 
 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 

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


