
 

 
           
               REGULAMIN KONKURSU 

BUKIET RÓŻ 
 
 

         Konkurs  „BUKIET RÓŻ” organizowany jest przez 
             Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. 
 
 

1. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury, zapoznanie uczestników z sylwetkami 
kobiecych postaci w literaturze, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz integracja 
społeczności z biblioteką. 

 

2. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu sieradzkiego. 
 

3. Zadanie uczestników polega na rozwiązaniu quizu w formule on-line „Kobiety w literaturze”, 
składającego się z 10 pytań (test wyboru).  

 

4. 05 marca 2021 r. od godz. 15:00 na stronie: www.pbp.sieradz.pl  i FB profilu biblioteki: 
https://www.facebook.com/pbp.sieradz/ zostanie umieszczony link do quizu, który będzie 
aktywny do godz. 20:00 lub do momentu zalogowania się 100 uczestnika. Jako LOGIN należy 
wpisać numer telefonu. 

 

5. Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, wygrywa nagrodę – 
bukiet z 50 róż,  który zostanie dostarczony 08 marca 2021 r. na wskazany przez zwycięzcę 
adres na terenie powiatu sieradzkiego.  

 

6. Dnia 06 marca 2021 r. o godz. 11:00 przedstawiciel biblioteki zadzwoni do ZWYCIĘZCY na  
nr telefonu, będący LOGINEM do quizu, w celu omówienia warunków odbioru nagrody.  
W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą do godz. 12:00 przedstawiciel biblioteki zadzwoni 
do kolejnej osoby z listy, itd. 

 

7. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie drogą elektroniczną lub dostarczenie do biblioteki 
załączonego oświadczenia z klauzulą informacyjną. 

 

8. Warunkiem udziału w quizie jest posiadanie dostępu do Internetu. Uczestnicy quizu  
w formule on-line wyrażają zgodę na politykę prywatności zamieszczoną na stronie: 
https://kahoot.com/privacy-policy/. 

 
9. Wyniki konkursu: imię, wiek, miejsce zamieszkania zwycięzcy oraz imię kobiety otrzymującej 

bukiet, zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki (www.pbp.sieradz.pl),  
a także przekazane lokalnym mediom.  

 

10. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.  
 

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU  

im. Władysława Broniewskiego98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4;  

tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71 

e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl 

OPIEKUN KONKURSU -  Paweł Jezierski  pjezierski@pbp.sieradz.pl  

 

http://www.pbp.sieradz.pl/
https://www.facebook.com/pbp.sieradz/
https://kahoot.com/privacy-policy/
http://www.pbp.sieradz.pl/


 
 

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA INFORMACYJNA - KONKURS „BUKIET RÓŻ” 
 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………....………………..…………………...… 

                                       Wiek ……………………… lat 

                   Numer telefonu ……………………………………………………………… 

         Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….… 

                       Imię kobiety oraz adres pod który należy dostarczyć bukiet  z 50 róż                              

…………………………………………………………....………………..……………………………………………………………………………..……………...… 

OŚWIADCZENIE  
 

W związku z udziałem  w konkursie  „BUKIET RÓŻ” organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną  
w Sieradzu,   (proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku): 

□ *potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu 

□ *akceptuję wszystkie jego postanowienia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, obejmujące: 

□ *nieodpłatną publikację mojego imienia, wieku oraz nazwy miejscowości w której mieszkam,  

□ **nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie mojego wizerunku w dokumentacji związanej z quizem, 

□ **nieodpłatną publikację wykonanych fotografii i materiałów filmowych z moim wizerunkiem na stronach 

internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, oraz podmiotów z nim 
współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg konkursu. 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
 
………………………………………...……..                                           …………………………………………………………………………...…… 
         miejscowość, data                                                                    podpis uczestnika quizu 

 
* Pole wymagane (warunek odebrania nagrody) 
** Możliwość odmowy 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- 

KLAUZULA INFORMACYJNA (informacje wynikające z art. 13 RODO) 
 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. 
Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iodo@pbp.sieradz.pl 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji quizu „BUKIET RÓŻ” a imię  
laureata konkursu może być upublicznione na stronach internetowych organizatora konkursu oraz podmiotów  
z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi 
udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1pkt a (na podstawie zgody) oraz art. 9 
ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas wymagany 
obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel danych osobowych ma prawo: 
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
• żądania sprostowania danych, 
• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów,  

w których zostały zebrane, 
• do ograniczenia przetwarzania danych. 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez 
niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony  Danych Osobowych. 
 
 ………………………………………...……..                                           …………………………………………………………………………...…… 
         miejscowość, data                                                                    podpis uczestnika quizu 

mailto:iodo@pbp.sieradz.pl

