
Regulamin 

konkursu Walentynkowego 

 

 „Najpiękniejsze życzenia Walentynkowe” 

organizowanego przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. 

2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.  

3. Każdy uczestnik może przesłać w komentarzu na profilu 

www.facebook.com/bibliotekaslupsk, pod postem o konkursie, dowolną liczbę 

życzeń. 

4. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań literackich  

 rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do aktywności twórczej 

5. Czas trwania konkursu: od momentu pojawienia się postu konkursowego do 

13.02.2023 r. 

6. Termin przesyłania życzeń i rozstrzygnięcie konkursu  

 

Życzenia należy umieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym konkursu 

„Najpiękniejsze życzenia Walentynkowe” do 13.02.2023 r. do godziny 23.59.  

 

Ogłoszenie wyników nastąpi  14.02.2023  r. na profilu www.facebook.com/ 

bibliotekaslupsk 

 

7.  Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia 

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

3. Wpisując w komentarzu życzenia, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki 

zawarte w niniejszym regulaminie.  

4. Przekazujący życzenia na konkurs: 

a) Uczestnik potwierdza, że każde przesłane przez niego życzenia do konkursu są 

oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie naruszają 



praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mu prawa autorskie do 

życzeń w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ogra-

niczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

b) wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności 

biblioteki - publikacja pracy na stronie internetowej www.biblioteka.slupsk.pl 

oraz na stronie www.facebook.com/bibliotekaslupsk 

c) życzenia umieszczane w komentarzach pod postem nie mogą zawierać treści 

obraźliwych, dyskryminujących innych uczestników konkursu ani osób trzecich. 

Organizator ma prawo w takim przypadku do usunięcia takich życzeń. 

5. Zwycięzcą zostanie osoba, która otrzyma najwięcej polubień pod swoimi 

życzeniami. 

6. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.  

7. Ze zwycięzcą skontaktujemy się za pomocą Facebooka. 

8. Nagrodę należy odebrać osobiście do dnia 28.02.2023 r., bądź opłacić przesyłkę 

do swojego miejsca zamieszkania. W przypadku nie odebrania nagrody 

wyznaczonym terminie, pozostaje ona własnością organizatora i może być 

rozdysponowania wg. uznania organizatora. 

9. Zgłoszenie życzeń na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu 

oraz promocji działań biblioteki.  

10. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku  

 

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku z siedzibą przy ul. Grodzkiej 3, 76-200 Słupsk.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się  e-mailowo: 

iod@mbp.slupsk.pl.  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe, w tym wizerunek, w celu realizacji 

konkursu „Biblioteka – świat w jednym miejscu” oraz działań informacyjnych.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) 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).  



5. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą 

informatyczną, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku.  

6. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, które 

jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Zgoda ta może 

zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest 

dobrowolne.  

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych 

osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej: 

www.facebook.com/bibliotekaslupsk/ oraz na stronie internetowej 

www.biblioteka.slupsk.pl  

2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

 

 


