
Regulamin konkursu czytelniczego „Wojciech Korfanty”

I. Cele konkursu
1. Popularyzacja czytelnictwa.
2. Rozwijanie zainteresowania literaturą historyczną.
3. Popularyzacja działalności emisyjnej Narodowego Banku Polskiego.
4. Poznanie postaci i działalności Wojciecha Korfantego.

II. Organizator i partner
1. Organizatorem  konkursu  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Hieronima  Łopacińskiego

w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, zwana w dalszej części Organizatorem.
2. Partnerem  konkursu  jest  Narodowy  Bank  Polski  Oddział  Okręgowy  w  Lublinie,  zwany

w dalszej części Partnerem.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera.

III. Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za pośrednictwem osoby pełnoletniej,

która składa kupon konkursowy.  Kupon konkursowy w imieniu niepełnoletniego uczestnika
wypełnia osoba pełnoletnia, podając na kuponie konkursowym swoje dane osobowe, w tym
kontaktowe.

3. Uczestnik konkursu musi być czytelnikiem MBP.

IV. Czas trwania konkursu. Nagrody
1. Konkurs będzie realizowany w terminie od 18 lipca do 18 sierpnia 2022 r.
2. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  do  31  sierpnia  2022  r.  Laureatów  wyłoni  Komisja

Konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora i Partnera konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Przekazanie nagród nastąpi do 15 września 2022 r.
5. Nagrodami  w  konkursie  będą  srebrne  monety  kolekcjonerskie  „Stulecie  odzyskania

przez Polskę niepodległości – Wojciech Korfanty” oraz nagrody książkowe.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą mailową lub telefonicznie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli nagród.

V. Zadanie konkursowe
1. Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić kupon konkursowy, odpowiedzieć na zawarte w nim

pytania.  Kupon  konkursowy  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  i  będzie
dostępny w formie papierowej w filiach MBP oraz na stronie internetowej Organizatora.

2. Kupon  należy  złożyć  w  jednej  z  filii  MBP  w  Lublinie  w  nieprzekraczalnym  terminie
do 18 sierpnia 2022 r.

3. Organizator  i  Partner  konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  prac  konkursowych
bez podawania nazwisk autorów.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator.  Organizator  wyznaczył  Inspektora

Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@mbp.lublin.pl.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie zgody czyli art. 6 ust. 1 lit. a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), w okresie jej obowiązywania, wyrażonej przez samego
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Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej,
w celach  związanych  z przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  Konkursu,  zgodnie
z Regulaminem konkursu, w szczególności w celu jego organizacji i rozstrzygnięcia.

3. Po  zakończeniu  konkursu  zbiór  kuponów,  zawierający  dane  osobowe,  zostanie  zniszczony
przez  Organizatora.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  przechowywane  do  czasu
rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagród laureatom lub do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie, a po tym czasie zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie, nie będzie miało jednak
wpływu na legalność przetwarzania danych przez jej odwołaniem.

4. Zgromadzone dane osobowe Uczestników nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu,
ani  poddawane  profilowaniu,  nie  będą  również  w  oparciu  o  nie  podejmowane  decyzje
w sposób  zautomatyzowany.  Dane  nie  będą  udostępniane  odbiorcom  zewnętrznym,
za wyjątkiem  uprawnionych  na  mocy  przepisów  prawa,  Partnera  oraz  podmiotów
współpracujących z Organizatorem w oparciu o zawarte umowy. 

5. Uczestnik, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, bądź żądania usunięcia
danych z  bazy  Organizatora.  Uczestnikowi  przysługuje  również prawo dostępu do danych,
możliwość  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  przenoszenia  danych.
Aby skorzystać z tych uprawnień należy skontaktować się z wyznaczonym przez Organizatora
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mbp.lublin.pl.

6. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny
z przepisami. 
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