
Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„ Czytam tam gdzie lubię” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu z książką oraz 

kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z fotografią. 

5. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka + czytelnik, w dowolnym miejscu. Czym ciekawsze 

miejsce tym większa szansa na wygraną. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie 

wyłaniania zwycięzców. 

6. Zdjęcia należy przysłać drogą elektroniczną na adres: gbpdubiecko@gmail.com  lub na messengera 

biblioteki w tytule wiadomości należy wpisać: CZYTAM TAM GDZIE LUBIĘ 

7. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie w dwóch kategoriach wiekowych. 

8. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: od 10 do13 lat, II kategoria od 

14 do 17 lat. 

9. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. 

10. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu oraz telefon 

kontaktowy do rodzica. 

11. Na zdjęcia czekamy do 31 października. 

12. Wyboru zwycięskich prac dokona jury wybrane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Dubiecku. 

13. Laureaci konkursu (miejsca I – III w dwóch kategoriach wiekowych) zostaną powiadomieni  

telefonicznie o wynikach w dniu ich ogłoszenia. 

14. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu na facebooku Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Dubiecku, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej                                     

w Krasiczynie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 

15. Nagrody  zostaną wręczone w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora lub zostaną 

wysłane pocztą na podany przez uczestnika adres do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

16. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

tj. imienia i nazwiska, wieku oraz wyraża zgodę na umieszczenie jego pracy na stronie i profilu na 

facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiecku, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krasiczynie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 
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Przetwarzanie danych osobowych 

 

I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest: Gminna 

Biblioteka Publiczna w Dubiecku, ul. Przemyska 10 B, 37-750 Dubiecko, tel. (16 ) 676 64 86 w.41, e-mail: 

gbpdubiecko@gmail.com, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn 141, tel. (16) 677 93 87, 

e-mail: krasiczynbiblioteka@interia.pl 

II. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w 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 „RODO”; 

b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO. 

III. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs. 

IV.  Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: 

a) imię i nazwisko; 

c) numer telefonu. 

V. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji 

Konkursu, jego rozliczenia, promocji oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego 

okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

VI. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 

oznacza rezygnację z udziału w Konkursie i możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: 

gbpdubiecko@gmail.com; 

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

VII. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której 

dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w Konkursie. 
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