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Konkursu Czytelniczego 

 

„Czytelnik Roku 2022” 

organizowanego przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. 

2. Celem konkursu jest: 

 zachęcanie do korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, 

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, 

 kształtowanie nawyku regularnego czytania, 

 promowanie czytania jako alternatywnego spędzania czasu, 

 uhonorowanie najbardziej aktywnych czytelników. 

3. Czas trwania Konkursu: 01.01.2022-31.12.2022 r. 

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w sześciu kategoriach wiekowych: 

 I kategoria - do lat 6 

 II kategoria - 7-11 lat 

 III kategoria - 12-16 lat 

 IV kategoria - 17-24 lata 

 V kategoria - 25-45 lat 

 VI kategoria – 46-79 lat 

 VII kategoria 80 lat i powyżej 

 Czytelnicza Rodzina Roku 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami są Czytelnicy, którzy w 2022 roku posiadali aktywną Kartę Biblioteczną 

oraz przestrzegali zasad Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. 

2. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku nie mogą wziąć udziału w 

Konkursie. 

3. Nagrodzeni zostaną Czytelnicy, którzy w czasie trwania konkursu wypożyczyli 

największą liczbę zbiorów bibliotecznych (książka, komiks, książka mówiona w 

formacie czytaka, audiobook, płyta muzyczna). 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nastąpi 11 lutego 2023 roku.  



§ 3. 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. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się   

e-mailowo: iod@mbp.slupsk.pl.  

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

konkursu „Czytelnik Roku 2020” 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.   

 

 § 4. Postanowienia końcowe 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej: 

http://www.biblioteka.slupsk.pl oraz https://www.facebook.com/bibliotekaslupsk/ 

2. Laureat wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Słupsku. Zgoda umożliwia zamieszczenie zdjęć na stronie WWW 

Biblioteki, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach (w wersji 

elektronicznej i drukowanej). 

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

https://www.facebook.com/bibliotekaslupsk/

