Regulamin konkursu „Czym jest dla mnie szczęście?”
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Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa zwany dalej
Organizatorem.
Konkurs dedykowany jest wszystkim chętnym pełnoletnim uczestnikom.
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.
Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie „Czym dla mnie jest szczęście?”.
Odpowiedź powinna zawierać maksymalnie 3000 znaków razem ze spacjami.
Zgłoszenia na konkurs odbywać się będą poprzez formularz Google.
Jeden uczestnik może wysłać jedna pracę konkursową.
Nagrodą w konkursie jest książka „Autopilot szczęścia” Kavi Kozłowskiej.
Prace przyjmowane będą od 16.11.2020 do 22.11.2020.
Do 30.11.2020 roku wyłoniony zostanie laureat.
O wygranej laureat zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany w
formularzu.
Nagroda będzie do odebrania w Bibliotece przy ulicy Grójeckiej 77 w Warszawie.
Termin przekazania nagrody zostanie uzgodniony podczas kontaktu z laureatem.
Przesyłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach
internetowych bpochota.waw.pl, facebook.com/bpochota,
instagram.pl/bibliotekaochota oraz opublikowanie imienia, nazwiska autora na
wyżej wymienionych stronach.
Prace oceni trzyosobowe jury powołane przez dyrektora Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, które oceni nadesłane prace biorąc pod uwagę
oryginalność oraz zgodność z tematem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu wraz
z załącznikiem.
Informacje dotyczące konkursu uzyskać można kontaktując się mailowo
k.szczepka@bpochota.waw.pl
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie bpochota.waw.pl
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe,
które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub
niekompletnych danych przez uczestnika konkursu. Podanie nieprawdziwych lub
niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w konkursie i utratę prawa
do nagrody.
Załącznik numer 1 do Regulaminu stanowi Klauzula Informacyjna o danych
osobowych.

Klauzula informacyjna - Załącznik numer 1 do Regulaminu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Organizator informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres mailowy:
iod@bpochota.waw.pl
3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) przetwarzane będą w celu realizacji
konkursu „Czym dla mnie jest szczęście?” na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) tj. wyrażenia zgody przez uczestnika konkursu, a także art. 6 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od dnia zakończenia konkursu
bądź do momentu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych objętych
oświadczeniem w postaci zgody, dane będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych stanowi warunek udziału w Konkursie.

