Regulamin konkursu z „Historią na 5 minut”
Co by było gdyby?
czyli alternatywne historie Polski, żartobliwie z uśmiechem, ale kompetentnie opowiadane
przez prof. Andrzeja Chwalbę
1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie.
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
3. Konkurs jest prowadzony na profilu facebookowym biblioteki.
4. Adresatami konkursu są dzieci od 10 roku życia wraz z rodzicami, młodzież oraz dorośli z
miasta i powiatu głogowskiego.
2. Zasady konkursu i warunku udziału w konkursie.
1. Konkurs jest realizowany w ramach Akcji Zima w bibliotece i trwa od 4 – 15 stycznia 2021 r.
2. Każdego dnia od poniedziałku do piątku o godzinach 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00 zostaną
wyemitowane 4 audycje z cyklu „Historia na 5 minut” z udziałem prof. Andrzeja Chwalby.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe,
które ukaże się do każdego nagranego odcinka na stronie facebookowej biblioteki.
4. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który udzieli jako pierwszy prawidłowej odpowiedzi na pytanie
konkursowe w komentarzu pod postem.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez organizatora za pośrednictwem
wiadomości wysłanej przez Facebook.
6. Nagrodą jest książka z autografem prof. Andrzeja Chwalby “Zwrotnice dziejów. Alternatywne
historie Polski”.
7. Zwycięzca przekazuje swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska w wiadomości na
adres filia3@mbp.glogow.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie
przez organizatorów konkursu moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w związku z
udziałem w konkursie i odbiorem nagrody książkowej”. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę
wyraża rodzic bądź opiekun prawny: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka i
przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich
danych (imię i nazwisko), w związku z udziałem w konkursie i odbiorem nagrody książkowej”.
8. Zwycięzca odbiera nagrodę osobiście w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15 w Głogowie
i własnoręcznie potwierdza fakt jej otrzymania.
3. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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),
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie z
siedzibą ul. Jedności Robotniczej 15 67-200 Głogów, NIP 693-10-15-768, tel. 76 726 56 22, e-mail
mbp@mbp.glogow.pl
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować
przez adres poczty elektronicznej - iodo@kiran.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z udziału w Akcji Zima w bibliotekach głogowskich
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,
oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych
osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla
których zostały zebrane.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia
zwycięzcy odbiór nagrody w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w
Głogowie.

9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

