Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2019
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie organizacji konkursu „Kompas marzeń” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Regulamin konkursu „Kompas marzeń”
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Kompas marzeń” jest akceptacja poniższego regulaminu.
2. Organizatorem Konkursu „Kompas marzeń” jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy, zwana Biblioteką.
3. Konkurs „Kompas marzeń” skierowany jest do osób powyżej 10. roku życia, zwanych dalej
Uczestnikami.
4.W przypadku nadesłania relacji (materiału na Konkurs), którego autorem jest osoba, która nie
ukończyła 18 roku życia, w jej imieniu wszelkie wymagane przez Bibliotekę oświadczenia składa
opiekun prawny biorąc za nie pełną odpowiedzialność.
5. Zasady konkursu:
a. Wyślij relację z wakacji w formie prezentacji zdjęć lub krótkiego filmu na adres Spotykalni –
Biblioteki Sąsiedzkiej, ul. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa lub mailem: kompas@e-bp.pl.
b. Podaj:
- imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, wiek,
- nick**,
- imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu w przypadku Uczestników, którzy nie
ukończyli 18 roku życia,
- adres mailowy oraz numer telefonu Uczestnika Konkursu a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie
ukończył 18 lat, opiekuna prawnego,
- adres zamieszkania Uczestnika konkursu a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie ukończył 18 lat,
opiekuna prawnego,
- PESEL Uczestnika Konkursu a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie ukończył 18 lat, opiekuna
prawnego,
- podaj wraz z nadesłanym materiałem (w e-mailu), jakie dane mogą być opublikowane wraz ze
zwycięskim materiałem filmowym/fotograficznym na stronie Biblioteki i na jej fanpage na Facebook`u,
upublicznianie danych takich jak: imię i nazwisko, nick, wiek wymaga zgody Uczestnika)**,
c. Objętość przesłanej prezentacji lub filmu nie może przekraczać 50MB,
d. Udział w konkursie wezmą prezentacje w formacie pdf oraz filmy w formacie AVI,
e Relację można przesyłać od 8.08 do 20.09. 2019 r.,
f. Przesłanie relacji z wakacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej umieszczenie na stronie
internetowej i profilu biblioteki na Facebooku,
g. Spośród zgłoszonych prac Jury wybierze zwycięzców konkursu,
h. Oceniane będą:

- pomysłowe podejście do tematu,
- nietuzinkowe przedstawienie miejsca, krajobrazu, wydarzenia,
- spójność przedstawionej historii.
6. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Osoby w wieku od 10 do 15 lat.
II. Osoby od 16. roku życia.
7. Nagrody w konkursie (w obydwu kategoriach wiekowych)
I Nagroda: czytnik ebook oraz ebook.
II Nagroda: książki oraz audiobook.
III Nagroda: książki.
8. Rozdanie nagród odbędzie się 18 października br. w Spotykalni- Bibliotece Sąsiedzkiej.
9. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.
10. Oświadczenia Uczestnika konkursu a w przypadku, gdy jest osobą, która nie ukończyła 18 lat,
oświadczenia składa w jego imieniu opiekun prawny.
a) Uczestnik konkursu oświadcza, że w materiale nadesłanym na konkurs „Kompas marzeń” nie naruszył
praw autorskich ani dóbr osobistych innych osób. Ponadto Uczestnik konkursu jest zobowiązany do
uzyskania odpowiednich zgód lub podjęcia innych czynności umożliwiających Bibliotece zgodne z
prawem korzystanie z materiału nadesłanego do Konkursu „Kompas marzeń”.
b) Ponadto Uczestnik konkursu oświadcza, że:
- jest wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do materiału nadesłanego na Konkurs na
polach eksplantacji opisanych w punkcie 5 litera f i tym samym posiada niczym nieograniczone prawo
do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do nadesłanego materiału na Konkurs,
- nadesłany materiał na Konkurs nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich
oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw
autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, a wykorzystanie ich przez Bibliotekę na
potrzeby Konkursu, nie naruszy praw osób trzecich,
c) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku/wizerunku*
swojego dziecka oraz wizerunku innych osób* utrwalonych w materiale nadesłanym na Konkurs
„Kompas marzeń” (w formie fotograficznej i filmowej) przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy, bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki i na
fanpagu Biblioteki na Facebook`u, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn zm.). Ponadto Uczestnik Konkursu
oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich na rozpowszechnianie ich wizerunku zamieszczonego w
nadesłanym materiale na potrzeby udziału w Konkursie „Kompas marzeń”*.
11. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.


Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w Warszawie (01-381), ul. Powstańców Śląskich 17, zwanym
dalej Biblioteką lub Administratorem.



Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Biblioteki jest pod adresem: iod@e-bp.pl lub pisząc na adres
siedziby Administratora.



Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).



Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Konkursie oraz udzielenia zgody na publikacje
wizerunku (art. 6 ust 1 lit. a RODO), a w przypadku zwycięzców Konkursu, którzy otrzymali
nagrody w celu rozliczenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).



Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu „Kompas marzeń” a po
jego zakończeniu zostaną zniszczone w ciągu 30 dni, za wyjątkiem danych zwycięzców Konkursu,
których dane będą przechowywany przez okres zgodny z przepisami prawa podatkowego. Dane
związane z wizerunkiem będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na prezentowanie wizerunku
lub do czasu, gdy wykorzystanie go przez Bibliotekę zostanie zakończone.



Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
(sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.



Uczestnik Konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,



Dane osobowe związane z wizerunkiem mogą być udostępnione operatorom obsługującym stronę
internetową Biblioteki lub portal społecznościowy (Facebook).



Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie, Wyrażenie zgody na
prezentacje wizerunku przez Uczestnika Konkursu nie jest obowiązkowe, ale tylko
w przypadku, gdy nadesłany materiał nie będzie zawierał wizerunku uczestnika Konkursu lub osób
trzecich.

/* -niewłaściwe skreślić
/** dane nieobowiązkowe

