
Regulamin Konkursu Czytelniczego „Z książką w plenerze” 
Tydzień z Zofią Mąkosą 

 
§1 

Organizator 
 
Organizatorem Konkursu Czytelniczego w ramach projektu „Z książką w plenerze”  
ph. Tydzień z Zofią Mąkosą, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 
 

§ 2 
Cel i przedmiot 

 
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa poprzez zamieszczenie pytania dotyczącego 
treści książek napisanych przez Zofię Mąkosę, na okolicznościowym profilu 
społecznościowym Facebook WiMBP: „Z książką w plenerze”. 
 
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców spośród osób, które poprawnie 
odpowiedzą na pytanie zamieszczone na okolicznościowym profilu społecznościowym 
Facebook WiMBP: „Z książką w plenerze”. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację jego warunków,  
zawartych w niniejszym regulaminie. 
 
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, należąca do „sympatyków” WiMBP, 
poprzez wybranie opcji „Lubię to” na okolicznościowym profilu społecznościowym 
Facebook WiMBP: „Z książką w plenerze”. 
 
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz, udzielenie złej odpowiedzi 
dyskwalifikuje od dalszego uczestnictwa. 
 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
5. Uczestnik konkursu zwalnia portal społecznościowy Facebook od odpowiedzialności  
za zasady i przebieg konkursu. 
 
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia, nazwiska w celu 
informowania o wynikach konkursu. 
 
7. Dane uczestników i zwycięzcy konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom. 
 
8. Wizerunek uczestników i zwycięzcy konkursu nie będzie wykorzystany w celu publikacji. 
 
 
 
 
 



§ 4 
Przebieg konkursu 

 
1. Konkurs zrealizowany będzie w terminie 20.07. – 24.07.2020 r. do godz. 12.00. W tym 
czasie uczestnicy mogą zamieszczać odpowiedzi. 
 
2. Pytanie wyświetlone będzie raz w dniu 20.07.2020 r. 
 
3. Odpowiedź na pytanie należy zamieścić w komentarzu pod postem.  
 
3. Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie wezmą udział  
w losowaniu nagród. Losowanie on-line odbędzie się 24.07.2020 r. o godz. 13.00. 
 
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na portalu  
społecznościowym Facebook.  
 
5. Nagrody będzie można odebrać do dnia 31 sierpnia 2020 r. w Informatorium Biblioteki,  
po wcześniejszym umówieniu wizyty. 
 

§ 5 
Jury i nagrody 

 
1. W konkursie przewidziano dla trzech wylosowanych osób 3 komplety trylogii  
„Wendyjska winnica”. 
 
2. WiMBP nie przewiduje wypłaty ekwiwalentu nagrody w gotówce. 
 

§ 6 
Przetwarzanie Danych Osobowych 

 
1. Udział w Konkursie Czytelniczym „Z książką w plenerze” ph. Tydzień z Zofią Mąkosą, 
jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych  
do przeprowadzenia Konkursu. 
 
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski, 
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, możliwy jest  
pod adresem e-mail: iod@wimbp.gorzow.pl. 
 
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu dokonania czynności 
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody  
Uczestnika Konkursu. 
 
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 
a) 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 „RODO”; 
 
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz; 
 
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne 
reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
5. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs. 
 
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników  
w zakresie: 
 
a) imię i nazwisko; 
 
b) numer telefonu.  
 
7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi  
na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 
 
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 
 
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie  
i możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: dzr@wimbp.gorzow.pl; 
 
b) 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; 
 
c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. 
Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 
 

§ 7 
Postanowienia Końcowe 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy  
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. 
 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać  
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 



 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
 
4. Informacje oraz Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 
www.wimbp.gorzow.pl. 
 


