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Regulamin konkursu „Czytnik InkBook. Przyjaciel seniora”  
organizowanego przez Centrum Innowacji Przejscie – Filię nr 13 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im Tadeusza Różewicza we Wrocławiu i InkBook Europe 

Sp. z o.o. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu  „Czytnik InkBook. Przyjaciel seniora”, zwanym dalej Konkursem,  jest 
Centrum Innowacji Przejście – filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza 
we Wrocławiu, pl. Teatralny 5, 50-051 Wrocław oraz inkBOOK Europe Sp z o.o., z siedzibą we 
Wrocławiu, przy ulicy Ostrowskiego 7, zwani łącznie w dalszej części niniejszego Regulaminu 
"Organizatorem". 

2. Uczestnik przystępując do Konkursu: 

 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu 
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i teleadresowych (m.in. adresy 
mailowe, telefony) w celu realizacji przedmiotu regulaminu -  zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 

 wyraża zgodę na rejestrację obrazu (w szczególności wizerunku) i dźwięku oraz 
nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez 
Organizatorów oraz jego przedstawicieli do celów reklamowych i marketingowych Hasła 
Konkursowego zwanego dalej „Dziełem” - na dowolnym nośniku, na następujących  polach 
eksploatacji: użyczenie, zamiana bądź też dowolne inne rozporządzenie egzemplarzem 
nośnika z nagraniem; zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i rozpowszechnianie 
nagrania (fragmentów lub całości) w kraju i za granicą – w szczególności do celów 
dokumentacyjnych, promocyjnych, w Internecie, dowolnych mediach, w szczególności 
prasie, radiu, telewizji, materiałach poligraficznych (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666); wprowadzanie do pamięci 
komputerów i innych urządzeń oraz przetwarzanie. 

3. Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin, który stanowi podstawę Konkursu 
oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  
https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/ 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 50 roku życia, która: 

 jest czytelnikiem/użytkownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza 
we Wrocławiu 

 nie jest pracownikiem Organizatorów  

 zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia 

 w okresie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe  
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
3. Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu dzieła w formie dokończenia zdania „Czytanie 

jest jak……………. InkBook to wolność czytania” oraz  przesłanie go Organizatorowi wraz z 
podaniem danych osobowych Uczestnika w postaci e-maila, imienia i nazwiska, które posłużą 
zarówno do organizacji konkursu, jak i do celów marketingowych na adres mailowy: 
przejscie@biblioteka.wroc.pl, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 
https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/ 

https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/
mailto:przejscie@biblioteka.wroc.pl
https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/
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4. Warunkiem uczestnictwa jest pełna akceptacja warunków Konkursu. Za takową akceptację 
uważa się już samo wysłanie dzieła Organizatorowi.  

5. Wysyłając dzieło na adres stworzony przez Organizatora Uczestnik oświadcza, że: 

 Przekazuje do oceny konkursowej przesłane dzieło, 

 Przekazuje swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska 
Organizatorowi zarówno w celu przeprowadzenia konkursu, jak i do celów 
marketingowych, 

 Udziela nieodpłatnej zgody na korzystanie przez Organizatora z dzieła, w tym na jego 
publikację na stronach Organizatora, w mediach społecznościowych, Internecie a także w 
prasie radiu i telewizji. 

6. W przypadku zwycięstwa warunkiem wydania nagrody uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych do celów przekazania nagrody zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 
późniejszymi zmianami) przez Organizatora Konkursu, w tym na opublikowanie imienia, 
nazwiska w środkach masowego przekazu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i wygranie nagrody. 

7. W przypadku zwycięstwa uczestnik jest zobowiązany do podpisania protokołu przekazania 
nagrody. 

§ 3. Zasady konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.09.2021 i trwa do dnia 26.09.2021, do godz. 23:59 
2. Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu przez Uczestnika zdania „Czytanie jest 

jak……………. InkBook to wolność czytania”.  
3. Hasła Konkursowe można nadsyłać mailowo na adres: przejscie@biblioteka.wroc.pl lub 

zgłaszać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie: 
https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/ 

4. Do Zgłoszenia Konkursowego należy dołączyć dane: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu/adres 
mailowy 

5. W czasie trwania Konkursu można dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia. 
6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obrażających uczucia lub w inny 

sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać 
zastrzeżonych nazw lub znaków towarowych.  

7. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz 
dóbr osobistych osób trzecich.  

8. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną interpretację Zadania Konkursowego 
przez Uczestnika; muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą 
stanowić cudzych utworów ani ich kopii. 

9. Uczestnik Konkursu zapewnia, że jest autorem hasła i przysługują mu niczym nieograniczone 
osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego. 

10. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu nie będą 
uwzględniane w Konkursie. 

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu.  

1. W Konkursie zostanie nagrodzone jedno Zgłoszenie Konkursowe. 
2. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzcy zapewnia komisja konkursowa 

składająca się z przedstawiciela Centrum Innowacji Przejście i InkBOOK Europe. 
3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która stworzy najlepsze zdaniem Komisji hasło/dzieło. 
4. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę, 

następujące kryteria:  

mailto:przejscie@biblioteka.wroc.pl
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 kreatywność Zgłoszenia Konkursowego – wybrane zostanie hasło najlepsze, najciekawsze, 
najbardziej odzwierciedlające ideę czytania w tej technologii cyfrowej, 

 zgodność z postanowieniami Regulaminu.  
5. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszony w terminie do 30.09.2021 r. do godz. 15:00. 

Laureat o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie/mailowo. 
6. Informacje o wynikach Konkursu dostępne będą na stronie internetowej na stronie 

Organizatora i innych wybranych przez niego stronach internetowych. 
7. 1.10.2021 na stronie organizatora https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/ oraz w serwisie 

Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ciprzejscie/ zostanie opublikowana 
grafika ze zwycięskim Zgłoszeniem Konkursowym/hasłem. 

§ 5. Nagroda. 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę -  czytnik inkBOOK Focus o wartości 949 PLN oraz 2 m-
ce abonamentu Legimi, ufundowany przez InkBOOK Europe Sp. z o.o. 

2. Przyznanie nagrody nastąpi 1.10.2021 o godz. 12:00, w Międzynarodowy Dzień osób Starszych, 
w siedzibie Organizatora: Centrum Innowacji Przejście, pl. Teatralny 5 poziom -1.  

3. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie osobiście. W przypadku niestawienia się Zwycięzcy po 
odbiór nagrody we wskazanym terminie traci on prawo do Nagrody a Nagroda pozostaje 
własnością Fundatora. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak 
również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.  

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. W przypadku kwestii spornych lub kwestii nie objętych postanowieniami niniejszego 

regulaminu decydujący głos należy do Organizatora. 

2. Organizator nie udostępni danych osobowych uczestników Konkursu osobom trzecim z 

zastrzeżeniem publikacji imienia i nazwiska Zwycięzcy konkursu.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

 

§ 6. Dane osobowe i RODO. 

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora pozwala na zorganizowanie 

uczestnictwa Uczestnika w Konkursie oraz realizację potrzeb przedsiębiorcy, zatem brak 

zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą 

przetwarzane przez Organizatora w następujących celach: przygotowania, realizacji Konkursu 

i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, oraz do celów marketingowch co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Organizatora w trakcie trwania jak i po zakończeniu konkursu, a 

także do przedstawienia dzieła i ogłoszenia wyników konkursu  – na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b 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 (dalej, 

jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora – podstawa prawna art. 

6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji konkursu w zakresie przygotowania, udziału Uczestnika w konkursie, ogłoszenia 

wyników, prezentacji dzieła – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w także 

https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-13/
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będą przetwarzane przez Organizatora po Konkursie do celów marketingowych przez okres, o 

którym zdecyduje Organizator lub Uczestnik zwracając się do Organizatora i wycofując taką 

zgodę, jednak dane te mogą być dalej przetwarzane w zakresie wypełniania obowiązków 

prawnych ciążących na Organizatorze– przez okres niezbędny do wypełniania tych 

obowiązków przez Organizatora w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – 

przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami 

danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy 

organizacji Konkursu lub akcji marketingowych, jednak Organizator nie sprzedaje ani nie 

oddaje danych osobowych innym podmiotom. Dane osobowe Uczestnika nie będą 

przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

2. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, to Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Uczestnik ma także prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

ale konsekwencją niepodania tych danych Organizatorowi bądź, będzie brak możliwości 

udziału w konkursie. 

3. Każdy Uczestnik wysyłający dzieło i dane na konkurs, a więc przystępujący do Konkursu,  

wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia 

i nazwiska oraz prezentację dzieła, w Internecie, mediach społecznościowych, relacjach z 

Konkursu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych 

Organizatora i partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w 

mediach społecznościowych. 
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