
REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI 

1. Organizatorem Konkursu na najciekawszą recenzję książki, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a, 
05-200 Wołomin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu: 
a) promowanie czytelnictwa w powiecie wołomińskim, 
b) rozwijanie talentów literackich, 
c) promowanie literatury,
d) aktywizacja czytelników biblioteki.

3. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
a) recenzja musi mieć formę utworu pisanego (tekstowego),
b) recenzja powinna zawierać minimum 600 znaków ze spacjami, maksymalnie 2500 znaków ze 
spacjami,
c) recenzje muszą być pracami własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowane i 
nienagradzane oraz wolne od roszczeń związanych z prawami autorskimi osób trzecich. Wyklucza 
się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). Nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub 
fragmentem jakichkolwiek innych prac,
d) recenzowane książki muszą znajdować się w katalogu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 
Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie,
e) tematyka oraz gatunek recenzowanych książek dowolne.

4. Przyjmowanie prac:
a) udział w konkursie jest bezpłatny,
b) każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 recenzje,
c) konkurs przeznaczony dla zapisanych Czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny 
i Stefana Nasfeterów w Wołominie – zarówno dorosłych, jak i niepełnoletnich. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego,
d) recenzja może być dostarczona do biblioteki w formie wydrukowanego lub napisanego ręcznie 
tekstu albo podesłana na adres konkurs@pbp.wolomin.pl w formacie doc, odt lub pdf z tytułem 
maila „Konkurs na najciekawszą recenzję książki”.
e) nadesłany plik należy opisać według następującego wzoru: Nr_karty_Tytuł-książki, np. 
Nr_0000_Pan-Tadeusz. Praca powinna być podpisana wyłącznie numerem karty bibliotecznej,
f) prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów.

6. Terminarz konkursu:
1.11.2021-30.11.2021 - czas trwania konkursu i przyjmowanie zgłoszonych prac,
1.12.2021-5.12.2021 - obrady jury i ocena prac,
6 grudnia 2021 ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród.

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, na 
profilu w mediach społecznościowych oraz w lokalnej gazecie "Wieści Podwarszawskie" w dziale 
recenzji. Wszystkie prace spełniające ww. wymogi zostaną opublikowane w katalogu Integro.

8. Organizatorzy (pracownicy biblioteki zatrudnieni na etacie) oraz ich rodziny nie mogą brać 
udziału w Konkursie.



9. Każdy uczestnik Konkursu, przesyłając recenzję zgodnie z treścią ust. 3c) wyżej, udziela 
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z recenzji na polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
Regulaminu.

10. Jury: 
a) organizatorzy powołują Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”,
b) wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury,
c) decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu,
d) w Jury zasiadają pracownicy biblioteki,
e) Jury będzie oceniać zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z tematem konkursu; wartość 
merytoryczna i walory literackie; samodzielność wykonania; oryginalność.

11. Nagrody:
a) prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I. do 14 r. ż. - dzieci i młodzież, 
II. od 15 r. ż. - dorośli,

b) 6 zwycięskich prac (3 z pierwszej kategorii wiekowej oraz 3 z II kategorii wiekowej) zostanie 
nagrodzonych nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Konkursu,
c) nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę,
d) organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 
Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w 
prasie, mediach i internecie.
e) nagrody nieodebrane do 31 grudnia 2021 roku przepadają i przechodzą na własność 
Organizatora.

12. Postanowienia końcowe:
a) regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.pbp.wolomin.pl,
b) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego,
c) organizator nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, 
pozostają one własnością intelektualną autorów,
d) uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorami, którzy są 
administratorami danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie,
e) regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku,
f) interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów,
g) w przypadku małej liczby chętnych z danej grupy wiekowej, zostanie utworzona jedna kategoria 
wiekowa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorstwem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej 
RODO) jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 
Wołomin zwana dalej Administratorem. 
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie wyznaczyła Inspektora Ochrony 



Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: dyrektor@pbp.wolomin.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. zgoda osoby uczestniczącej w Konkursie. 
4. Administrator odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO. 
5. Oprócz danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia przetwarzany będzie wizerunek osoby odwiedzającej
budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie i na podstawie art. 6 ust.1 lit. 
f RODO tj. z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring wizyjny zlokalizowany na terenie 
biblioteki) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz na podstawie art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2020 roku poz. 1320). 
6. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Administrator Danych Osobowych w związku z organizacją Konkursu udostępnili klauzule informacyjne stanowiące 
załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.



Załącznik nr 1

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Konkurs na najciekawszą recenzję książki

Imię

Nazwisko

Nr karty

Adres e-mail

Numer telefonu

Oświadczenie:

1. Oświadczam, że jestem autorem recenzji, które zgłaszam do udziału w Konkursie.

 Wyrażam /  nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych❑ ❑
w zgłoszeniu konkursowym (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście
osób wyróżnionych bądź nagrodzonych (jeżeli zdjęcie zostanie wyróżnione bądź nagrodzone) w związku z moim uczestnictwem
w Konkursie na najciekawszą recenzję, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul.
Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie
stosownego oświadczenia do Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A,
05-200 Wołomin. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości
wzięcia udziału w Konkursie.

….........................................................................................….....................................................................................................(czytelny podpis)

Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów
w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin – administratora danych osobowych w zakresie udziału w Konkursie na najciekawszą recenzję.

…......................................….......................................................................................................................................................(czytelny podpis)

________________________________________________________________________________
 

ZGODA RODZICÓW 
(wypełnia rodzic uczestnika niepełnoletniego)

 Wyrażam /  nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych❑ ❑
w zgłoszeniu konkursowym (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście
osób wyróżnionych bądź nagrodzonych (jeżeli zdjęcie zostanie wyróżnione bądź nagrodzone) w związku z moim uczestnictwem
w Konkursie na najciekawszą recenzję, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul.
Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie
stosownego oświadczenia do Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A,
05-200 Wołomin. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości
wzięcia udziału w Konkursie.

….........................................................................................….....................................................................................................(czytelny podpis)

Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów
w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin – administratora danych osobowych w zakresie udziału w Konkursie na najciekawszą recenzję.

…......................................….......................................................................................................................................................(czytelny podpis)



Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna administratora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
dla osób uczestniczących w Konkursie na najciekawszą recenzję

Administrowanie Danymi Osobowymi:
Niniejszym informujemy, że dokonujemy administrowania Pana/Pani Danymi Osobowych w rozumieniu
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 (zwane dalej RODO) w związku z organizacją konkursu.
Administrator:
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A, 05-200 Wołomin.
Inspektor Ochrony Danych:
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy
skontaktować się poprzez adres e-mail: dyrektor@pbp.wolomin.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych
Osobowych.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na udział w Konkursie „Leśne, wodne i łąkowe
– ptaki Mazowsza w obiektywie”, które wiąże się z przekazaniem danych osobowych tj. imienia i nazwiska,
adresu email (jeżeli adres mailowy zawiera dane identyfikacyjne), numer telefonu.
b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na umieszczenie imienia i nazwiska na liście osób
wyróżnionych bądź nagrodzonych (jeżeli zdjęcie zostanie wyróżnione bądź nagrodzone),
c) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – wizerunku osoby odbierającej nagrodę w konkursie jako niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych w przypadku
wejścia na teren biblioteki (monitoring wizyjny zlokalizowany na terenie biblioteki) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz na podstawie art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy (Dz. U z 2020 roku poz. 1320).
Odbiorcy danych osobowych:
Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne
oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych),
b) osobom odwiedzającym stronę internetową administratora,
c) osobom odwiedzającym profil biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/i danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia pierwszego roku następującego po roku, w którym
zrealizowano przedsięwzięcie lub do czasu wycofania przez Pana/ią zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania
(poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych
oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych
w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pan/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować
się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych. Może Pan/i również wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy podanie danych jest obowiązkowe:
Przetwarzanie pozyskanych od Pana/i danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może
uniemożliwić udział w konkursie.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


