
 

 

 

PBP.543.1.1.2022 

Regulamin konkursu internetowego 

„ Czy znasz swoją bibliotekę?” 

  

  Konkurs stanowi integralną część obchodów Jubileuszu 75-lecia Biblioteki. 

I. Organizator konkursu: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 

II. Cele konkursu: 

1. Promowanie biblioteki jako instytucji kulturotwórczej. 

2. Popularyzacja czytelnictwa. 

3. Zachęcenie do korzystania z oferty biblioteki. 

4. Rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji. 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pułtuskiego. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest rozpoznanie i zlokalizowanie charakterystycznych miejsc          

w budynku Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, ul. Słowackiego 6, których fragmentaryczne zdjęcia 

umieszczane będą codziennie  podczas Tygodnia Bibliotek od  09.05. b.r. (poniedziałek) do 13.05. 

b.r. (piątek)  na  stronie www Biblioteki. 

3.  Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu kontaktowego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą 

załącznik do regulaminu należy przesłać  na  adres biblioteka@pultusk.pl lub bezpośrednio 

dostarczyć w formie papierowej do siedziby biblioteki (Pułtusk, ul. Słowackiego 6). 

4. Termin składania odpowiedzi - do  29.05  b.r. (niedziela). 

5. Konkurs ma charakter indywidualny. 

6. Kryteria oceny : 

 -poprawność i precyzyjność odpowiedzi, 

- udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, 

- terminowość wpływu, 

7. Organizator zastrzega sobie, że  w przypadku dużej ilości poprawnych odpowiedzi, decydować 

będzie data ich  wpływu do biblioteki. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2022 r., podczas uroczystości 

Jubileuszu 75 -lecia biblioteki, o czym  laureaci zostaną powiadomieni. 

 9.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. 

IV. Osoby do kontaktu: 

Aldona Nalewajk i  Monika Komorowska – tel. 23 692 2151 

mailto:biblioteka@pultusk.pl


 

V.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pułtuska Biblioteka Publiczna  

im. Joachima Lelewela z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk,  

tel.: 23 692 21 51, e-mail: biblioteka@pultusk.pl 

b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 

27 kwietnia 2016 r.) w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem konkursu oraz realizacją zadań statutowych Administratora. 

c. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. 

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty rozstrzygnięcia  

konkursu. 

e. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępnianie 

wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

g. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

h. Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może 

Pani/Pan kierować do inspektora ochrony danych: 

 Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, adres e-

mail: ido.biblioteka@pultusk.pl 
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  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską 

Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu internetowego „Czy znasz swoją bibliotekę?” 

 

……………………………..     …………………………………… 
Miejscowość i data                 Podpis 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej i Facebooku organizatora 

konkursu  internetowego „Czy znasz swoją bibliotekę?” mojego wizerunku i danych 

osobowych. 

 
……………………………..     …………………………………… 

Miejscowość i data                 Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ………………………….. 

…………………………………………. przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną  

im. Joachima Lelewela w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu internetowego „Czy znasz swoją bibliotekę?” 

 

……………………………..     …………………………………… 
Miejscowość i data               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej i Facebooku organizatora 

konkursu internetowego „Czy znasz swoją bibliotekę?” wizerunku i danych 

osobowych ………………………………………. 

 
……………………………..     …………………………………… 

Miejscowość i data               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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