
REGULAMIN KONKURSU ,,Wakacyjne selfie z książką” 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jakubowie 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz czas trwania konkursu “Wakacyjne 

selfie z książką”. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik powinien zapoznać 

się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza zgodę na wzięcie 

udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.  

2. Konkurs trwa od dnia 28.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.  

3. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa jako wartościowej formy 

spędzania czasu wolnego. 

4. Udział w konkursie mogą brać czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jakubowie – osoby posiadające własne konto w Bibliotece. 

5. Zadaniem uczestnika jest nadesłanie do Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jakubowie własnoręcznie wykonanego zdjęcia prezentującego sposób 

spędzania wakacji z książką w czasie trwania konkursu. 

Sposoby nadsyłania zdjęć: 

 e-mail: biblioteka@jakubow.pl 

 wiadomość przez profil facebook-owy biblioteki 

6. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową.  

7. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu.  

8. Nadesłana praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a 

zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.  

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w drodze losowania. Wynik losowania 

zostaną ogłoszone na stronie Organizatora oraz na profilu fb Organizatora do 

dnia 5 września 2022 r. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane za zgodą 

autora.  

10. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej oraz terminie 

wręczenia nagrody.  

   

_____________________________________________________________________ 

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 
 


