Regulamin internetowej gry
Pt. „Śladami Noblistów”
I.
Postanowienia ogólne
1.
Internetowa gra „Śladami Noblistów” organizowana jest przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz Szkołę Podstawową im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Zamieniu i p. Przemysława Wojdę Przewodniczącego Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki.
2.
Internetowa gra wiejska zostanie przeprowadzona w internecie na stronie
internetowej biblioteki, w terminie 22.02.-15.03.2021.
3.
Cel gry
 Gminne obchody Dnia Języka Ojczystego.
 Popularyzowanie sylwetek polskich noblistów w dziedzinie literatury.
 Zainteresowanie uczniów, młodzieży twórczością noblistów.
 Rozwijanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji zawartych
w różnych źródłach
II.
Zasady
1.
Uczestnik będzie wykonywał zadania przygotowane przez organizatorów na stronie
internetowej. Zadaniem uczestników gry jest wykonywanie zadań, rozwiązywanie testów.
2.
Za każde poprawne wykonane zadanie uczestnik otrzymuje punkty. W przypadku
braku realizacji zadania, braku wykonania testu uczestnik nie otrzymuje punktów.
3.
Uczestnik, który zdobędzie najszybciej największą ilość punktów w najkrótszym
czasie, zajmie I miejsce i otrzyma nagrodę oraz gadżety. Organizatorzy przewidzieli także
nagrody za II i III miejsce. Wręczenie nagród nastąpi po 15.03 w Bibliotece Publicznej
Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach.
4.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne.
III.
Uczestnicy
1. W grze mogą brać udział osoby powyżej 13 roku życia, młodzież, dorośli, seniorzy.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu,
regulaminu.
IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki
z siedzibą w Stojadłach reprezentowana przez Dyrektora (adres: Stojadła ul. Południowa
20
05-300
Mińsk
Mazowiecki
telefon
(25)
758
03
52,
e-mail:
gbpminskmazowiecki@onet.eu.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Magdalenę Lenart, z którym
mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie recytatorskim
organizowanym przez Bibliotekę,

4) podstawa prawna przetwarzania danych jest Państwa Zgoda na udział w konkursie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać
profilowaniu.
7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie
uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa miedzy innymi instytucje i organy kontroli,
hostingodawców strony internetowej oraz dostawców programów dziedzinowych.
V. Postanowienia końcowe
1.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie lub
w organizacji internetowej gry.
2.
Udział w internetowej grze jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez
uczestników na publikację imienia i nazwiska.
3. Udział w Grze jest bezpłatny.
4. Wszelkich informacji udziela główny organizator Gry:
Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach
Tel (25) 758 03 52
e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

