
Regulamin akcji  ,,Pochwal się jak spędzasz wakacje z książką’’ 

 

Organizatorem akcji jest Ośrodek Kultury i  Biblioteka Gminy Wielgie  

Cele akcji: 

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

2. Rozwijanie nawyku systematycznego czytania i wypożyczania książek. 

3. Popularyzacja wartościowych publikacji. 

4. Szerzenie kultury czytelniczej i kultury słowa. 

 

Adresaci akcji: wszyscy 

Zasady akcji: 

1.Akcja polega pokazaniu jak spędzasz wakacyjna czas czytając książki. 

2.Umieść zdjęcia pod plakatem akcji na fanpage Ośrodka Kultury i Biblioteki 

Gminy Wielgie. 

3.Akcja organizowana jest w okresie wakacyjnym. Zachęcamy do wspólnego 

czytania, spędzania razem czasu pożytecznie, ale i w sposób przyjemny, 

radosny oraz bezpieczny.  

4.Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla 

uczestników akcji. Udział w akcji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

udostępnianie wizerunku utrwalonego na umieszczonych zdjęciach w sposób 

wskazany  w punkcie 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA GMINY WIELGIE, ul.  STAROWIEJSKA 81, 
87-603 WIELGIE 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@okib.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu: informacyjnym, promocji wydarzeń i publikacji Pana/Pani wizerunku 

na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

• użytkownicy korzystający ze  strony internetowej i portalu społecznościowego Facebook 

• osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia strony internetowej i funkcjonowania profilu na portalu 

Facebook Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

    • dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO; 

    • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

    • usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 

przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po 

zakończeniu okresu archiwizacja 

    • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w  art. 18 RODO  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ; 

    • prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych  na podstawie Pani/Pana 

zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne  i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy. 

10. Przetwarzanie Pana/Pani danych może podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11.  Pani/Pana dane osobowe będą  przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
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