Regulamin konkursu „Biblioteka Roślin” – wirtualna wystawa
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Kościuszki 8A,
05-120 Legionowo, NIP: 5360016112.
2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/bibliotekalegionowo/ (zwanej
dalej „Fanpage”).
3. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie,
ul. Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo, e-mail: biblioteka@bibliotekalegionowo.pl. W sprawach
związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
inspektor@bibliotekalegionowo.pl. Dane osobowe uczestników w postaci: imienia i nazwiska oraz
wizerunku (zdjęcia z przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu) przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia konkursu. Organizator konkursu będzie wykorzystywał te dane wyłącznie w
materiałach promujących, a po zakończeniu konkursu będzie przechowywał je przez okres 3 lat.
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Warunki uczestnictwa:
6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
7. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz członkowie ich
rodzin.
9. Konkurs trwa od 22.04.2020 r. od godz. 13:00 do 01.05.2019 r. do godz. 12:00.
10. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 01.05.2019 r. za pośrednictwem Facebooka oraz poczty
elektronicznej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe:
12. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu sentencji ze znalezionych słów na wirtualnej wystawie
„Biblioteka Roślin” i wysłaniu hasła na adres konkurs@bibliotekalegionowo.pl.
13. Komisja konkursowa, składająca się z 3 pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej wyłoni 3
zwycięzców.
14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nagroda:
15. Nagrodą w konkursie jest książka-niespodzianka i roślina doniczkowa.
16. Nagrodę należy odebrać osobiście w godzinach pracy biblioteki, po ponownym otwarciu
instytucji kultury.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę.

Postanowienia końcowe:
18. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygał będzie Dyrektor Miejskiej
Biblioteki
Publicznej w Legionowie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

