
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 3/2022 z dn. 28.02.2023 r. 

w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Konkursu Czytelniczego 

„Czytelnik Roku 2022” 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie 

 
 
 

 
Regulamin Konkursu Czytelniczego 

„Czytelnik Roku 2023” 

organizowanego przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie. 

2. Celem konkursu jest: 

- zachęcanie do korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie, 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, 

- kształtowanie nawyku regularnego czytania, 

- promowanie czytania jako formy alternatywnego spędzania czasu, 

- uhonorowanie najbardziej aktywnych czytelników. 

3. Czas trwania Konkursu: 01.03.2023-31.12.2023 r. 

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ośmiu kategoriach: 

- I kategoria - do lat 6 

- II kategoria - 7-11 lat 

- III kategoria - 12-18 lat 

- IV kategoria - 18-30 lat 

- V kategoria - 31-50 lat 

- VI kategoria – 51-70 lat 

- VII kategoria – 71-99 lat 

- Czytelnicza Rodzina Roku 
 

 
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami są Czytelnicy, którzy w 2023 roku posiadali aktywną Kartę Biblioteczną oraz 

przestrzegali zasad Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie. 

2. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie nie mogą wziąć udziału w Konkursie. 



3. Nagrodzeni zostaną Czytelnicy, którzy w czasie trwania konkursu wypożyczyli największą liczbę 

zbiorów bibliotecznych (książka, komiks, książka mówiona w formacie czytaka, audiobook, płyta CD, 

czasopisma). 

 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2024 r. na stronie 

http://biblioteka.slawno.pl/ oraz https://www.facebook.com/miejskabiblioteka.publiczna.1. 
 
 

 
§ 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników 

 

 
Oświadczenie 

a) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu „Czytelnik roku 2023” 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie. 

 
b) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych dla potrzeb 

przeprowadzenia niniejszego konkursu. 

 
c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i upublicznienie go przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie. Zgoda umożliwia zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej 

Biblioteki, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach (w wersji elektronicznej 

i drukowanej). 

 

 
………………………………………. 

data, czytelny podpis uczestnika 

 

 
………………………………………. 

data, czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie: 

 
Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszej/szego córki/syna ........................................................... w 

Konkursie „Czytelnik roku 2022”. Zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy go. 
 
 

………………………………………. 

data, czytelny podpis 

 
INFORMACJA 

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 
 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy dane osobowe Twoje, Twojego dziecka. Szczegóły tego 

dotyczące znajdziesz poniżej. 

http://biblioteka.slawno.pl/
https://www.facebook.com/miejskabiblioteka.publiczna.1


I. Administrator danych osobowych 

 
Administratorem danych osobowych Twoich, Twojego dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, ul. 

Rapackiego 16A, 76-100 Sławno, NIP: 839 - 24 -74 - 121. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl; telefon lub pisemnie na adres naszej 
siedziby, wskazany w pkt I. 

 
 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
 

Przetwarzamy dane osobowe Twoje, Twojego dziecka 
 

W związku z organizacją konkursu „Czytelnik roku 2022” oraz w celu organizacji i prowadzenia działalności 

kulturalnej zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z dnia 2018.10.16) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 

1997 nr 85 poz. 539), publikacji na stronach internetowych, w portalu Facebook, w mediach społecznościowych, 

materiałach promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki na podstawie Twojej zgody w zgodzie z ustawą 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666 ze zm.) oraz w związku z 

uzasadnionym interesem administratora danych w celu dokumentowania działalności i rozliczania się ze środków 

finansowych przekazywanych na działalność Biblioteki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO); 

 

IV. Odbiorcy danych 
 

Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, procesorom (firmom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym) i 

jeżeli była wyrażona stosowna zgoda firmie Facebook. 

Facebook jako podmiot mający siedzibę poza granicami UE nie podlega pod rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. W związku 

z tym nie mają oni obowiązku stosowania postanowień tego rozporządzenia. 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
 

Nie przekazujemy danych osobowych Twoich i Twojego dziecka poza teren UE / Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wyjątek stanowi aplikacja Facebook, której serwery znajdują się w USA. 

 

VI. Okres przechowywania danych 
 

Dokumentację przechowujemy przez okres niezbędny dla spełnienia przepisów prawa a następnie zgodnie z 

odpowiednią kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania. 

 

VII. Twoje prawa: 
 

Przysługuje Ci: 
 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych 

https://sip.lex.pl/%23/document/68636690?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/67427626?cm=DOCUMENT


Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, 

abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy 

nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je 

usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego 

przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl. Pamiętaj, przed realizacją 
Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
 

Podanie danych w związku z konkursem nie jest obowiązkowe jednak, jeżeli ich nie otrzymamy praca nie 
zostanie sklasyfikowana. Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji 
przepisów prawa. Niepodanie danych uniemożliwi nam świadczenie usług. 

 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach Biblioteki 

http://biblioteka.slawno.pl/ oraz https://www.facebook.com/miejskabiblioteka.publiczna.1. 
 

2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023r. 

 
 
 
 

Hanna Dobak 

Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie 

mailto:iod@slawno.pl
http://biblioteka.slawno.pl/
https://www.facebook.com/miejskabiblioteka.publiczna.1

