Czytanie w sieci
Regulamin konkursu:
1. Nagraj film, w którym wspólnie z bliskimi (z podziałem na role) lub sam
czytasz fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Film nie może być
dłuższy niż 3 minuty.
2. Polub nasz profil na Facebooku (PiMBPRybnik) i post z plakatem
Narodowego Czytania.
3. Film prześlij w prywatnej wiadomości na Facebooku (PiMBPRybnik).
4. Nagrodzimy dobry pomysł (warto zadbać o scenerię), dobrą dykcję i
dowcip.
5. Zwycięzcy otrzymają karty upominkowe o wartości 60 zł na zakup książek
w rybnickiej Księgarni Orbita oraz egzemplarze „Balladyny” opatrzone
pieczęcią tegorocznej edycji „Narodowego Czytania”.
6. Masz czas do 3 września 2020 roku, do godz. 12:00.
7. Wyniki konkursu ogłosimy podczas „Narodowego Czytania w sieci”
5 września 2020 r. na naszym profilu na Facebooku.
8. Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na publikację swojego filmu
w Internecie. W przypadku osób niepełnoletnich – prosimy o przesłanie
zgody rodzica/opiekuna na publikację wizerunku na adres:
kdoliba@biblioteka.rybnik.pl (wystarczy skopiować zgodę, podpisać
imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna i wysłać e-mail).
9. Wysyłając film, autorzy wyrażają zgodę na podanie swojego imienia
i nazwiska w mediach społecznościowych w przypadku otrzymania
nagrody.
10. Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
osobowych (RODO).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
……………………………………, data:……………………………………
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach promocyjnych danych osobowych
w tym wizerunku mojego syna/córki, …………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Zarejestrowanych podczas realizacji: ……………………….….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..,
do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej, w środkach
masowego przekazu i w mediach społecznościowych, w tym w serwisach należących do
międzynarodowych organizacji, tj., Facebook, Google.

Klauzula informacyjna
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) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rybniku.
2) . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
pisemnie z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@biblioteka.rybnik.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia
laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu,
- w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania
nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych
przepisach,
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
6) w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością wysłania nagród przez organizatora.

