REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2020”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5,
22-400 Zamość.
2. Celem Konkursu jest:
• promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym,
• zachęcanie do korzystania z usług biblioteki,
• kształtowanie nawyku regularnego czytania.
3. Czas trwania Konkursu: 01.03.2020 – 30.11.2020 r.
4. Ocenie konkursowej podlegają:
• aktywność czytelnicza uczestnikó w Konkursu - liczba wypożyczonych zbioró w
( 1 wolumin – 1 punkt);
• terminowość zwrotu zbioró w przez czytelnika;
• troska o wypożyczone egzemplarze.
§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do czytelnikó w Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i Filiach
w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej,
wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku (zał. nr 1).
3. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, a więc w terminie
od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.
5. Pracownicy Biblioteki oraz członkowie rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.
§ 3. Zasady przyznawania nagród
1.Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureató w Konkursu w trzech
kategoriach:
• nauczyciele;
• studenci;
• inni czytelnicy.
2. Czytelnikiem Roku zostanie osoba, któ ra w czasie trwania Konkursu zgromadzi największą
ilość punktó w.
3. Na podstawie ustalonych w § 3 pkt. 1 kryterió w, zostanie przyznana nagroda głó wna w każdej
kategorii.
3. Ogłoszenie wynikó w Konkursu i wręczenie nagró d nastąpi 15 grudnia 2020 roku.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 4. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnikó w Konkursu „Czytelnik Roku 2020” jest
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych
Justyna Duda tel. 84 638 49 39 w. 23, e-mail: iodo@bipe.pl
3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• możliwości wzięcia udziału w Konkursie;
• odebrania nagrody;
• udostępnienia informacji o zwycięzcach.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak ró wnież prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Organizator będzie zbierał od uczestnikó w Konkursu następujące dane:
• imię i nazwisko;
• kategorię uczestnika;
• numer telefonu;
• adres e-mail.
7. Imię, nazwisko oraz wizerunek uczestnikó w Konkursu będą podlegały udostępnieniu poprzez
upowszechnianie na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu bądź
w inny sposó b w celach prezentacji i realizacji Konkursu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu.
W przypadku obowiązkó w prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez
okres trwania tych obowiązkó w.
9. Odbiorcą danych osobowych jest Wydział Udostępniania Zbioró w Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu, Wypożyczalnia BP w Zamościu Filia w Biłgoraju, Wypożyczalnia BP w Zamościu Filia
w Hrubieszowie, Wypożyczalnia BP w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim.
§ 5. Postanowienia końcowe
1.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki www.bipe.pl w zakładce
Konkursy.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy:
• Wydziału Udostępniania Zbioró w Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
tel. 84 638 49 39 w. 26, e-mail: wuz.zamosc@bipe.pl,
• Wypożyczalnia BP w Zamościu Filia w Biłgoraju
tel. 84 686 42 55, e-mail: bpbilgoraj@bipe.pl,
• Wypożyczalnia BP w Zamościu Filia w Hrubieszowie
tel. 84 696 26 39, e-mail: bphrubieszow@bipe.pl,
• Wypożyczalnia BP w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim
tel. 84 664 38 38, e-mail: bptomaszow@bipe.pl,

