
Regulamin Konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020” 

 

 

1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 

22-205 Wyryki, tel. 508 199 120. 

2. Cele konkursu: 

 promocja i popularyzacja biblioteki; 

 promocja książki i czytania; 

 rozwijanie kreatywności; 

 integracja mieszkańców z biblioteką; 

 wzmacnianie więzi społecznych; 

 promocja gminy Wyryki. 

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

 dla dorosłych, 

 dla dzieci i młodzieży. 

4. Hasła w zaklejonej kopercie z dopiskiem „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”, 

należy przesłać na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach,Wyryki-Połód201, 

22-205 Wyryki, bądź pocztą elektroniczną: email: biblioteka.wyryki@onet.eu do 31 

grudnia 2020 r. Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora 

oraz zawierać dane kontaktowe, tj. adres i nr telefonu. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa hasła. Organizatorzy nie ograniczają 

uczestników ilością słów zawartych w haśle, jednak hasło w rozumieniu zwyczajowym 

jest „krótką formą prezentacji tematu”. 

6. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu 

konkursu. Hasła nie mogą się powtarzać, gdyż takie prace nie będą oceniane. 

7. Najlepsze hasła zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz 

w mediach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów 

promocyjnych i wystawowych wszystkich haseł nadesłanych na konkurs przez wszystkich 

uczestników. 

8. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wyrykach. Zastrzegamy sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac 

w każdej formie uznanej za słuszną przez Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na 

materiałach promocyjnych biblioteki, na stronie internetowej itp. Udział w konkursie 

jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzania danych 

osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych 

osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją. 

9. Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji 

jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się. 

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora. 

11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną 

powiadomieni drogą mailową, bądź telefonicznie. 

mailto:biblioteka.wyryki@onet.eu


12. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane hasła są ich wyłącznym 

dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia 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 uchyleniem dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego 

RODO. 

 

W razie jakikolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji – email: biblioteka.wyryki@onet.eu, 

tel. 508 199 120. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie! 

 

Dyrektor 

/-/ Hanna Czelej 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020” 

 

Klauzula informacyjna – RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

(zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna 

w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki, tel. 508 199 120, e-mail: 

biblioteka.wyryki@onet.eu. 

2. Inspektor ochrony danych osobowych: iod.gbpwyryki@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”, w szczególności do:  

3.1. Sporządzenia listy uczestników, 

3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych, 

3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, 

3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO .na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych –w zakresie wykorzystanie wizerunku. 

4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające 

strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator współpracuje z związku 

z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; 

organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na 

mocy przepisów prawa (np. policja). 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania i rozliczenia promocji 

konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”, a następnie archiwizowane przez 

okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 t.j). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

mailto:biblioteka.wyryki@onet.eu
mailto:iod.gbpwyryki@gmail.com


9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją konkursu 

„O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”, jest dobrowolne. Brak zgody na podanie 

danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 


