
Regulamin konkursu czytelniczego ,,Najlepszy czytelnik wakacji 2022” 

 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jakubowie 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz czas trwania konkursu “Najlepszy czytelnik 

wakacji 2022”.  

2. Konkurs trwa od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 r. 

3. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa jako wartościowej formy spędzania 

czasu wolnego. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jakubowie – osób posiadających własne konto w Bibliotece. 

5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. 

uzyska największą liczbę wypożyczonych i przeczytanych książek określoną na 

podstawie statystyki programu bibliotecznego MATEUSZ. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 września 2022 r. na stronie internetowej 

Biblioteki oraz profilu facebook-owym Biblioteki. W związku z ogłoszeniem 

wyników konkursu do wiadomości publicznej zostaną podane dane osobowe w 

postaci imienia i nazwiska zwycięzcy.  

7. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i wiążącej się z tym 

konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz terminie 

wręczenia nagrody. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zwycięzcą zostanie osoba kolejna na liście w statystykach programu bibliotecznego 

MATEUSZ. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jakubowie ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, tel. 25-757-93-28, biblioteka@jakubow.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
Art.6, ust 1, lit. a – przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (promocja 
wydarzeń kulturalnych związanych z Biblioteką, konkursów), w tym także w formie zdjęcia, 
i/lub na podstawie Art.6, ust 1, lit. c RODO, 
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami 
prawa 
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 



 


