
Regulamin BIBLIOTECZNE BINGO 

 

Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie 

 

Cele Konkursu 

 Promocja czytelnictwa; 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych; 

 Zachęcenie do czytania książek różnorodnych tematycznie; 

 Zachęcenie do czytania różnych gatunków literackich; 

 Poznanie twórczości polskich i zagranicznych autorów. 

 

Warunki uczestnictwa 

 W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 15 roku życia. 

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie karty czytelnika, dostarczenie do Biblioteki     

podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1) oraz otrzymanie 

karty „BIBLIOTECZNE BINGO”. 

 Każda osoba do konkursu może przystąpić tylko raz. 

 W razie zagubienia karty „BIBLIOTECZNE BINGO” uczestnik może otrzymać nową, pustą kartę 

i rozpoczyna zbieranie pieczątek od nowa. 

 

Zasady i przebieg „BIBLIOTECZNE BINGO” 

 Konkurs trwa od 03.08.2020 r. do 30.09.2020 r. Organizator może przedłużyć lub skrócić czas trwania 

konkursu bez podania przyczyny. 

 Uczestnik otrzymuje od bibliotekarza kartę „BIBLIOTECZNE BINGO”, gdzie w poszczególnych polach 

wpisane zostały kategorie książek, które trzeba uzupełnić tytułami  książek przeczytanych 

i wypożyczonych w MBP w Braniewie pomiędzy 03.08.2020 r. a 30.09.2020 r.   

 Przy każdym wypożyczeniu należy podać bibliotekarzowi liczbę od 1 do 25, pod którymi znajdują się te 

same kategorie co na kuponach i wypożyczyć odpowiednie im książki. Jednorazowo można wypożyczyć 

maksymalnie trzy pozycje. 

 Zadaniem uczestnika konkursu jest skompletowanie BINGO czyli pięciu sąsiadujących ze sobą pól 

w pionie, poziomie lub po skosie w dowolną stronę. 

 Na karcie „BIBLIOTECZNE BINGO” bibliotekarz przy zwrocie książek zalicza zadanie poprzez 

przybicie pieczątki w odpowiednim polu wskazanym przez czytelnika. 

 Bibliotekarz ma prawo zadać pytanie dotyczące treści książki. 

 Każdy tytuł może być wpisany tylko raz, jeśli nawet pasuje do kilku kategorii. 

 Po trafieniu BINGO należy wypełnić kupon konkursowy i oddać go bibliotekarzowi. 

 Zwrócone kupony wezmą udział w losowaniu nagród niespodzianek. 

 Liczba nagród ograniczona. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

Terminarz konkursu 

 Wydawanie kart „BIBLIOTECZNE BINGO” rozpoczyna się 03.08.2020 r. i trwa do 16.09.2020 r. 

 Do akcji można przystąpić w każdym momencie. 

 Uczestnicy, którzy nie ukończą zbierania pieczątek do 30.09.2020 r. mogą kontynuować ich zbieranie, 

jednak bez gwarancji nagrody. 

 Losowanie zwycięskich kuponów nastąpi na początku października. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej i Facebooku. 

 



                    Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(wizerunek dziecka) 

Ja, niżej podpisana/y ____________________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad 

synem/córką __________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez administratora danych osobowych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie,  

z siedzibą ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo (dalej również jako „ADO”), tj.: 

 
 tak 

 
 nie 

 

imienia i nazwiska 

 
 tak 

 
 nie 

 

wizerunku 

 

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o nazwie 

„BIBLIOTECZNE BINGO” – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie 

internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych 

i promocyjnych– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania 

ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że: 

 

1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne; 

2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO 

materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego dziecka; 

3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

wyraziłam/em. 

4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 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).  

 

Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________ 

 

 

 

 

 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Miejska Biblioteka Publiczna  

w Braniewie, ul Katedralna 7, 14-500 Braniewo  (dalej również jako „ADO” lub „Organizator”). 

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: 

iod@braniewo.pl 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane: 

a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego 

lub dźwiękowego. 

b. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych 

i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na 

stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych 

materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom 

Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony 

internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 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 podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe 

dla których administratorem danych osobowych jest ADO, 

c) inni uczestnicy Imprezy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są 

przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu 

przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia: 

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

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e)  prawo do przenoszenia danych;  

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana 

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

w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy. 

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

 

mailto:iod@braniewo.pl

