Organizator
§1
Organizatorem konkursu pod nazwą „Senior Seniorowi poleca” zwanego dalej
„Konkursem”, jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, zwana dalej
„Organizatorem”.
Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu
§2
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia
26.10.2018 do dnia 30.11.2018. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony www o adresie
www.biblioteka.wroc.pl zwanej dalej „stroną internetową” oraz profilach na Facebooku
Seniorzy w Bibliotece oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zwanych dalej
„Facebookiem”.
2. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem
tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz Facebooku.
Uczestnicy
§3
Konkurs skierowany jest do Seniorów, za które na potrzeby Konkursu uważane są osoby w
wieku od 50 lat, zwane dalej „Uczestnikami”. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Istota Konkursu
§4
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie recenzji książki przez Uczestnika i
wysłanie jej na podany adres mailowy seniorzy@biblioteka.wroc.pl w terminie od
26.10.2018 do 21.11.2018 roku.
2. Konkurs polega na wyborze dwóch najlepszych recenzji książek, które znajdują się w
ofercie Organizatora. Jeden Uczestnik może wysłać kilka recenzji, jednakże nagrodzona
zostanie maksymalnie jedna praca.
3. Recenzja nie może być dłuższa niż 900 znaków (łącznie ze spacjami). Nadesłana praca nie
może być wcześniej publikowana i nagradzana, musi być autorstwa własnego. Tekst nie może
zawierać wulgaryzmów i wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwych. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w recenzji, zwłaszcza za takie które naruszałby
dobre imię lub prawa osób trzecich.
4. Wyboru dwóch nagrodzonych recenzentów dokona komisja konkursowa powołana przez
Organizatora. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Organizator umieści informację o wygranych recenzjach na stronie internetowej oraz
Facebooku najpóźniej 30.11.2018 roku.

6. Nagrodę w Konkursie stanowią 2 podwójne wejściówki na seans filmowy w Kinie Nowe
Horyzonty we Wrocławiu, partnera MBP we Wrocławiu w Programie Partnerskim OK.
7. Nagrody będą do odbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Filii nr 1 ul.
Sztabowa 98 po ogłoszeniu laureatów na stronie internetowej oraz Facebooku, będą
wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich
zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
Dane osobowe
§5
1. Poprzez zgłoszenie i wzięcie udziału w Konkursie Uczestnicy:
a. akceptują regulamin Konkursu,
b. wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronie
internetowej Organizatora i na portalach społecznościowych prac Konkursowych.
2. Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, udzielają Organizatorowi nieodwołalne,
nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania prac
Konkursowych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie prac
Konkursowych, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora
w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach
medialnych celem informowania o Konkursie oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
3. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie
wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i 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) informuje, że dane będą przetwarzane w celach
określonych przez Organizatorów w Regulaminie, niezbędnych do prawidłowego przebiegu
Konkursu.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
§7
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2018 roku.

