REGULAMIN KONKURSU

„Po śladach” – społeczność żydowska w Radzyminie
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Po śladach –
społeczność żydowska w Radzyminie” (dalej: „Konkurs”),
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą przy ul.
Konstytucji 3 Maja 15, 05-250 Radzymin (zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub
„Organizatorem”.).
3. Konkurs trwa w dniach od 10.09.2021 r. do 27.09.2021 r. do godziny 23:59).
4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi
Organizator.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora Konkursu.
§2
Uczestnicy konkursu i zasady uczestnictwa
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która
poprawnie wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w §3 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest wypełnienie i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do
wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w
tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do
niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy
internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
§3
Zadanie konkursowe i nagrody
1. Zadanie Konkursowe każdego Uczestnika polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania
opublikowane w formie ankiety internetowej, za pośrednictwem platformy Microsoft Forms.
2. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.office.com/r/VWxrm7Hpq8.
3. Trzy pierwsze osoby, które odpowiedzą bezbłędnie na pytania, otrzymają:
I Nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 600 zł
II Nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł
III Nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 400 zł

4. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych

§4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z
przedstawicieli Organizatora.
2. Nagrody zostaną przyznane wszystkim osobom, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie
pytania.
3. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród konkursowych, odbędzie się
w dniu 28.09.2021. W przeciągu 2 dni od posiedzenia komisji wygrane osoby zostaną o tym
poinformowane za pośrednictwem wiadomości e-mail/telefonicznie, na adres/nr telefonu
podany podczas rejestracji (metryczka na końcu zadania konkursowego).
4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy
wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5. Rozdanie nagród nastąpi dnia 03 października 2021 r.
6. Nieodebrane nagrody będzie można odebrać w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Radzymin do dnia 20 października 2021 r.
7. Nagrody nieodebrane do dnia 20 października ulegają przepadkowi.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Radzymin siedzibą w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 15. W sprawach
dotyczących konkursu, można się kontaktować telefonicznie z panią Jolantą Boguszewska,
telefonicznie nr tel. 22 786 50 24 wew. 25 lub e-mailem: jboguszewska@bibliotekaradzymin.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Kępka. Można się z nim kontaktować
poprzez wiadomość e-mailem na adres: iod.radzymin@edukompetencje.pl.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin czy w działalności
edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej
Biblioteki, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych, zwanego dalej RODO,
4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem
nagród.
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:
5.1 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
5.2 umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
5.3 opublikowanie informacji o laureatach,
5.4 archiwizację dokumentów.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
8.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
8.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8.4 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. 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 w
ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych w społeczeństwie (w tym
przygotowania materiałów edukacyjnych na potrzeby Programu „Twoje dane – Twoja
sprawa”).
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych
w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§7
Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej
w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile
uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w
terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi
dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy
Organizatora: jboguszewska@bibliotekaradzymin.pl
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie
Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach
internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i
obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych Uczestników.
3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i
wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

