
 

GMINNY KONKURS CZYTELNICZY „CZYTELNIK ROKU 2021 ”

REGULAMIN

I ORGANIZATOR:

1. Gminne  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  w  Iwanowicach,  ul.  Strażacka  5,  32-095
Iwanowice, tel. 12 388 45 16

2. Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze
środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

I CELE KONKURSU:

1. Zachęcanie do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach oraz
jej filii: w Sieciechowicach oraz w Widomej,

2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,

3. Kształtowanie nawyku regularnego czytania,

4. Promowanie czytania jako alternatywnego spędzania czasu,

5. Uhonorowanie najbardziej aktywnych czytelników

6. Realizacja programu profilaktyki poprzez przygotowanie uczniów do radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie
sobie  z  samym  sobą  oraz  ochrona  wychowanka  przed  zagrożeniami  rozwoju,
zagrożeniami  otaczającej  go  rzeczywistości  i  promocja  zdrowego  trybu  życia  bez
używek (nikotyny, alkoholu).

I CZAS TRWANIA KONKURSU: 01.01.2021-17.12.2021 r.



 

II ZWYCIĘZCY  ZOSTANĄ WYŁONIENI  W  KAŻDEJ  Z  BIBLIOTEK  W  DWÓCH
KATEGORIACH WIEKOWYCH:

1) Dzieci i młodzież do 18 r.ż.

2) Dorośli 

V         Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.  Uczestnikami  są  Czytelnicy,  którzy  w  2021  roku  posiadali  aktywne  konto
biblioteczne  oraz  przestrzegali  zasad  Regulaminu  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Iwanowicach i jej Filii.

2. Pracownicy GCKiB w Iwanowicach nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

3.  Nagrodzeni  zostaną  Czytelnicy,  którzy  w  czasie  trwania  konkursu  wypożyczyli
największą  liczbę  książek.  Podsumowania  dokona  Konkursowa,  w  skład  której
wchodzić  będą  bibliotekarze  zatrudnieni  w  Gminnej  bibliotece  Publicznej  
w Iwanowicach oraz jej Filiach w Widomej i w Sieciechowicach.

4.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi  do  końca  2021  roku  na  stronie  internetowej
Gminnego  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  w  Iwanowicach  oraz  w  mediach
społecznościowych  GCKiB  w  Iwanowicach  oraz  Gminy  Iwanowice.  Ogłoszenie
wyników  poprzedzone  będzie  uzyskaniem  zgody  laureatów/opiekunów  prawnych
laureatów  na  udział  w  konkursie  
i na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

▪ 012 388 45 16 - GCKiB w Iwanowicach.

▪ 690 908 411 – Biblioteka w Widomej



 

VI Przetwarzanie danych osobowych uczestników

Wypełniając  obowiązek prawny uregulowany zapisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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),  zwanego dalej RODO, Ustawą z dnia 10 maja  
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), informujemy iż:

1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych jest:  Gminne  Centrum Kultury  
i  Bibliotek  w  Iwanowicach,  ul.  Strażacka  5,  32-095  Iwanowice  Włościańskie.
Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Palkij.2. Z administratorem – można
skontaktować  się  pod  numerem  telefonu  012  388  45  16,  poprzez  email:
gckib@iwanowice.pl,  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  skontaktować
poprzez mail iodo.gckib@iwanowice.pl

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe, w tym wizerunek w celu realizacji

konkursu  „Czytelnik  Roku  2021”  oraz  działań  informacyjnych.  Dane  osobowe
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO

5.  Dane  mogą  być  przekazywane  odbiorcom  upoważnionym  na  mocy  przepisów
prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

6.  Dane  osobowe  przechowywane  są  przez  cały  okres  realizacji  konkursu  lub  do
momentu  wycofania  zgody,  a  po  zakończeniu  realizacji  ww.  działań  dane
przechowywane  będą  w  celu  obowiązkowej  archiwizacji  dokumentacji  przez  czas
określony w odrębnych przepisach.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
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d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Jeżeli  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  odbywa się  na  podstawie  wyrażonej  przez
Panią/  Pana  zgody  masz  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej  cofnięciem. Administrator dokłada wszelkich starań,  aby zapewnić
wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej  i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych
przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  utratą,  zmianą,
nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  niezgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

8.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu
nagród  oraz  przetwarzaniem  danych  w  związku  z  prowadzoną  działalnością
edukacyjno-informacyjną.

VII Postanowienia końcowe

1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej:

http://www.gckib.iwanowice.pl

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

http://www.gckib.iwanowice.pl/

