
Regulamin konkursu czytelniczego – „Literackie Bingo” 

 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 
1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie oraz Miejski 

Ośrodek Kultury w Porębie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 02.09.2020 r. i trwa do 30.10.2020 r. do godz. 10.00. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada 2020 r. za pośrednictwem profilu 

społecznościowego MOK i MBP Poręba. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Poręby, który jest 

użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, dzieci i młodzież poniżej 18 lat  

mogą brać udział poprzez konto rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) dzieci i młodzież do 16 lat, 

b) młodzież i dorośli powyżej 16 lat. 

3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację wszystkich 

punktów Regulaminu konkursu. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody. 

 

III. CELE I ZASADY KONKURSU:  
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

rozbudzenie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, pobudzenie 

kreatywności w wybieraniu lektur do czytania. 

2. Konkurs odbywa się na profilu społecznościowym MOK MBP Poręba 

3. Zadaniem uczestnika jest: 

a) Skompletować jak najwięcej BINGO, czyli 5 sąsiadujących ze sobą pól w pionie, 

poziomie lub po skosie (w dowolną ze stron).  

b) Do każdego pola można dopasować tylko jedną książkę, którą przeczytałeś/łaś! Nawet 

jeśli dana książka pasuje do dwóch lub więcej kategorii, po przeczytaniu jej możesz 

zakreślić tylko jedno pole. 

c) Skopiuj zdjęcie, zaznacz pola, które pasują do przeczytanych przez Ciebie książek i 

wstaw je w komentarzu pod tym postem. 

d) Dodatkowo w komentarzu napisz tytuły książek pasujących do zaznaczonych przez 

Ciebie kategorii. 
 

 Udostępnij tego post i zaproś do zabawy przyjaciół oznaczając ich w komentarzu!  

 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 
1. W dniu 05.11.2020r. spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z 

największą ilością BINGO w dwóch kategoriach wiekowych. 

2. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.   

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD: 
1. Laureaci zostaną wyłonieni spośród osób uczestniczących w konkursie poprzez  potral 

społecznościowy MOK MBP Poręba. 



2. Po rozstrzygnięciu konkursu imiona i nazwiska zwycięzców zostanią opublikowane na 

stronach internetowych organizatorów oraz profilu społecznościowym  MOK MBP 

Poręba. 

3. Poprzez udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na 

stronach internetowych Organizatorów, na potrzeby związane z podaniem wyników 

konkursu. 

4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

do celów konkursu. 

5. Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i 

rozpowszechnianie następujących danych: imię i nazwisko. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych Organizatorów 

konkursu. 

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować ma adres e-mail: biuro@mokporeba.pl, 

biblioteka@mbpporeba.pl 

3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego 

wykluczenie z uczestnictwa w konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

W związku z rozporządzeniem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o 

przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatorów 

Konkursu podanych danych osobowych.  

 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Miejski Ośrodek Kultury 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować 

się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich 

danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Miejski Ośrodek Kultury w 

Porębie e-mail: iodo@mokporeba.pl oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie e-mail: 

iodo@mbpporeba.pl. 
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 Załącznik nr 1 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osoby niepełnoletniej.  
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko,  

wizerunek) 

…………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

przez Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie 

w celu zamieszczania zdjęcia na stronie internetowej i portalu  

społecznościowym MOK MBP Poręba oraz w prasie 

□ Zezwalam □ Nie zezwalam 

 

w celu publikacji wyników konkursu (imię i nazwisko, wizerunek) na stronie internetowej 

i portalu społecznościowym MOK MBP Poręba oraz w prasie 

□ Zezwalam □ Nie zezwalam 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Miejski Ośrodek Kultury w Porębie 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba, 

 z naszymi inspektorami ochrony danych można skontaktować się przez  

e-mail  iodo@mokporeba.pl oraz iodo@mbpporeba.pl 

 celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest publikacja wyników i laureatów 

konkursów, a także wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz  

Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie, w celach promocyjnych i informacyjnych, a 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 81 ustawy z 4 

lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
 podanie danych jest dobrowolne i możliwe do odwołania w każdym czasie, 

 podane dane będą przechowywane do odwołania zgody, 

 Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie może czasowo 

powierzyć przetwarzanie w/w danych podmiotom trzecim w celu wykonania działań 

takich jak ich obróbka, oprawa graficzna, dźwiękowa, filmowa itd. lub techniczna 

obsługa procesu publikacji, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych Pani/Pana dziecka oraz do 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

 techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości całkowitego 

usunięcia raz umieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez 

serwisy takie jak google.com czy web.archive.org, 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana 

dziecka narusza Pani/Pana prawa lub RODO, 

 dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:iodo@mokporeba.pl
http://google.com/


Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a) że niniejsza zgoda na przetwarzanie danych może być 

odwołana przeze mnie w każdym czasie 

 

 

…………………       ………………………… 

(miejscowość, data)           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osoby pełnoletniej.  
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (imię, nazwisko,  wizerunek) 

 

…………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie 

w celu zamieszczania zdjęcia na stronie internetowej i portalu  

społecznościowym MOK MBP Poręba oraz w prasie 

□ Zezwalam □ Nie zezwalam 

 

w celu publikacji wyników konkursu (imię i nazwisko, wizerunek) na stronie internetowej 

i portalu społecznościowym MOK MBP Poręba oraz w prasie 

□ Zezwalam □ Nie zezwalam 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz 

Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba, 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez  

e-mail  iodo@mokporeba.pl oraz iodo@mbpporeba.pl 

 celem przetwarzania Pani/Pana danych jest publikacja wyników i laureatów 

konkursów, a także wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz  

Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie, w celach promocyjnych i informacyjnych, a 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 81 ustawy z 4 

lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
 podanie danych jest dobrowolne i możliwe do odwołania w każdym czasie, 

 podane dane będą przechowywane do odwołania zgody, 

 Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie może czasowo 

powierzyć przetwarzanie w/w danych podmiotom trzecim w celu wykonania działań 

takich jak ich obróbka, oprawa graficzna, dźwiękowa, filmowa itd. lub techniczna 

obsługa procesu publikacji, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, 

 techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości całkowitego 

usunięcia raz umieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez 

serwisy takie jak google.com czy web.archive.org, 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

narusza Pani/Pana prawa lub RODO, 

 dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:iodo@mokporeba.pl
http://google.com/


Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a) że niniejsza zgoda na przetwarzanie danych może być 

odwołana przeze mnie w każdym czasie 

 

 

…………………       ………………………… 

(miejscowość, data)                             (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


