
Regulamin Konkursu „Moc świątecznych życzeń” 

 

§1 

Konkurs 

Konkurs „Moc świątecznych życzeń” o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej 
„Konkursem”) jest skierowany do czytelników Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. 

 

 

§2 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Mediateka Biblioteka Miejska w Wieliczce  (Dział Wypożyczalnia 

Główna) z siedzibą w Wieliczce 32-020, pl. Skulimowskiego 3, zwana dalej Biblioteką. 

 

§3 

Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być każdy czytelnik Mediateki – 

Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na telefoniczne przekazanie informacji o 

wynikach Konkursu.  

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły 

w terminie z przyczyn niezależnych od Biblioteki.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 

§4 

Zasady i czas trwania Konkursu 

1. Zasady konkursu: 

a) Zadanie konkursowe polega na napisaniu świątecznych życzeń dla biblioteki i/lub 

bibliotekarzy wielickiej biblioteki.  

b) Twórcy najciekawszych, najbardziej kreatywnych i merytorycznie poprawnych 

życzeń zostaną nagrodzeni bombkami, a ich życzenia opublikowane na stronie 

www organizatora bez podania danych osobowych autora.  

c) Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do podpisania życzeń imieniem oraz 

podania numer telefonu do kontaktu. 

2. Konkurs trwa od 14 listopada 2022 roku do 6 grudnia 2022 roku. 



3. Zgłoszenie do Konkursu następuje  poprzez dostarczenie napisanych życzeń do specjalnej 

skrzynki w Wypożyczalni Głównej wielickiej biblioteki (Pl. Skulimowskiego 3, 32-020 

Wieliczka) w terminie do 6 grudnia 2022 roku. 

 

§5 

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 

1. Zgłoszenia ocenia Komisja konkursowa powołana przez Bibliotekę. 

2. Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 22 Uczestników, którym przyzna nagrody. 

3. W Konkursie przewidziana nagroda to ręcznie malowana bombka choinkowa, wykonana 

przez pracowników biblioteki.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny 9 

grudnia 2022 roku.  

5. Nagrody należy odebrać w dniach od 12-22 grudnia 2022 roku. 

 

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru nagrody przez laureata.  

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie treści życzeń na stronie 

internetowej Biblioteki, w publikacjach Biblioteki oraz w innych środkach masowego 

przekazu, na potrzeby związane z promocją wyników konkursu. 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mediateki - Biblioteki 

Miejskiej w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, Plac Mieczysława Skulimowskiego 3. 

2. W Mediatece - Bibliotece Miejskiej w Wieliczce został powołany inspektor danych 

osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: 

iod@biblioteka.wieliczka.eu, telefon: (12) 385 88 11, wew. 503. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i obowiązków 

prawnych związanych z realizacją  zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów 

do tego uprawnionych takich jak: 



   1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

   2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu konkursu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych i przechowywane przez okres 2 miesięcy.  

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

   1) dostępu do treści swoich danych, 

   2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

   3) żądania usunięcia danych, gdy: 

     -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

     -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

   4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

   5) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany w siedzibie 

Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Biblioteki, to jest w Wieliczce przy pl. 

Skulimowskiego 3 oraz na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu w 

zakładce „Konkursy”. 

2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie 

www.biblioteka.wieliczka.eu w zakładce „Konkursy”. 

http://www.biblioteka.wieliczka.eu/
http://www.biblioteka.wieliczka.eu/


3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu 

prosimy kierować do Biblioteki, na adres e-mail: 

wypozyczalnia@biblioteka.wieliczka.eu lub telefonicznie pod numer (12) 385-88-11. 

4. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu 

będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

 

mailto:wypozyczalnia@biblioteka.wieliczka.eu

