Regulamin konkursu „Polski Wrzesień 1939”

I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Wojny Obronnej Polski 1939, propagowanie
treści patriotycznych oraz kreowanie Biblioteki Pedagogicznej jako miejsca gromadzenia zasobów
informacyjnych i rozwoju zainteresowań.
II. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły
w Elblągu ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg.
III. Zasięg i warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs organizowany jest wśród czytelników WMBP w Elblągu, legitymujących się ważną
kartą biblioteczną, którzy korzystają z usług wypożyczalni.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. udzielenie poprawnej odpowiedzi, poprzez rozdarcie kuponu konkursowego w
miejscu „TAK” lub „NIE”,
b. wpisanie informacji dot. danych osobowych: imię , nazwisko, nr karty bibliotecznej
WMBP w Elblągu,
c. zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w WMBP w Elblągu
podczas konkursu,
d. wrzucenie kuponu do skrzyneczki wystawionej w wypożyczalni WMBP w Elblągu.
3. Udział w konkursie jest możliwy od 2.09.2019r. do 20.09.2019r. w godzinach pracy
wypożyczalni: pon.-wt. 9.00-18.00, śr.-pt. 9.00-15.00 oraz w sobotę 14.09.2019r. w godz.
9.00-15.00
IV. Ochrona danych osobowych uczestników konkursu:
1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. Karola Wojtyły w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 25.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu
wyrażona przez dobrowolne podanie danych osobowych na kuponie konkursowym.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu „Polski Wrzesień
1939”.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na
mocy przepisów prawa.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do dnia 02.10.2019r. lub do
wycofania się ze zgody.
6. Imiona i nazwiska osób nagrodzonych będą upublicznione na stronie internetowej Biblioteki
(http://www.wmbp.edu.pl/) oraz na Facebook-u Biblioteki.
7. Uczestnik konkursu ma prawo do: ochrony danych osobowych, informacji o zasadach ich
przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Przysługuje także prawo do
kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod@wmbp.edu.pl) oraz prawo do wycofania się ze
zgody w dowolnym momencie.

V. Czas trwania konkursu i sposób wyłonienia zwycięzców:
1.
2.
3.
4.

Konkurs rozpoczyna się 2 września 2019 r. – kończy się 2 października 2019 r.
Kupony konkursowe można wypełniać od 2 września 2019 r. do 20 września 2019 r.
Komisja, wyłoniona z pracowników Biblioteki będzie sprawdzać kupony 23.09.2019 r.
Spośród poprawnie wypełnionych, przez czytelników WMBP w Elblągu kuponów, zostaną
wylosowane 3 celem nagrodzenia.
5. Losowanie odbędzie się 2 października 2019 r. w godz. 17.00-17.30 w WMBP w Elblągu,
podczas spotkania „Potyczki z historią Polski ‘39”
VI. Nagrody:
Nagrodami w konkursie są książki i gry edukacyjne o tematyce dotyczącej historii II wojny światowej.
VII. Osoby do kontaktu:
Elżbieta Mieczkowska 55 2376262 , dyrektor@wmbp.edu.pl

