Regulamin Konkursu Plastycznego
”Moja ekologiczna okładka na książkę”
w Projekcie „3K i Ja”
1.Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie
2.Tematem pracy konkursowej jest zrobienie okładki na książkę z użyciem
ekologicznych materiałów (głównie papieru), ozdobioną w dowolny sposób.
3.W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat, będące mieszkańcami
Poręby.
4.Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „3- KA i Ja – Książka Kanapa
Komputer i Ja”” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
5. Konkurs odbywa się online, prace są dostarczane za pośrednictwem poczty
eletronicznej w formie załączenia zdjęcia wykonanej okładki przez rodziców lub
opiekunów prawnych małoletnich łącznie ze zgodą na udostępnianie danych
osobowych i wizerunku.
5.Termin nadszyłania prac: 2 listopada 2021 roku, wyniki zostaną ogłoszone w dniu 3
listopada 2021 roku na portalu spłecznościowym i stronie internetowej biblioteki.
Warunki uczestnictwa.
1.Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną głównie z
papieru i materiałow z recyclingu.
2.Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.
3. Praca musi być wykonana osobiście.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do maila swoje dane takie jak imię i
nazwisko, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna.
5.Maile z załaczonymi zdjęciami należy wysłać na adres e-mail:
biblioteka@mbpporeba.pl w formie skanu do 2 listopada 2021 roku wraz ze zgodą
dotyczącą udostepniania danych osobowych i wizerunku.
6. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji obecności
uczestnika w konkursie plastycznym oraz w celu nagrodzenia zwycięzców konkursu
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie.
7. Najlepsze 3 prace zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy otrzymają upominki za
udział w konkursie.
W związku z rozporządzeniem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z
przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych w karcie zgłoszenia danych
osobowych.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych
podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administratorem danych osobowych na karcie zgłoszenia w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia
2016 r. jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie
odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego( Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Osoby, których dane dotyczą,
mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Miejska Biblioteka
Publiczna w Porębie e-mail: iodo@mbpporeba.pl.

