
Regulamin internetowego 
Walentynkowego Quizu Literackiego 

„Miłość niejedno ma imię…” 
 

1. Regulamin określa zasady Walentynkowego Quizu Literackiego „Miłość niejedno ma imię…”, 

zwanego dalej „Konkursem”, ogłaszanym na stronie internetowej www.biblioteka-cybinka.pl. 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince 

Dane kontaktowe: e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com,  

tel. 68 391 11 75 

fb : @ BibliotekaCybinka 

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

4. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz. 

5. Udział w konkursie polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza internetowego zawierającego  

pytania testowe dotyczące cytatów o miłości z różnych utworów literackich w terminie  

do 11 lutego 2021 roku. 

6. Wśród uczestników Konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na co najmniej połowę pytań, 

rozlosowane będą nagrody rzeczowe. 

7. Losowanie nagród odbędzie się 15 lutego b.r. o godzinie 12.00 

 w siedzibie Organizatora : 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Ul. Słubicka 28 

69- 108 Cybinka 

Transmisję online z losowania obejrzeć będzie można na facebooku Organizatora. 

 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i w mediach społecznościowych 

Organizatora oraz Gminy Cybinka. 

9. Ze zwycięzcą Organizator skontaktuje się drogą mailową lub telefonicznie. 

10. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub w inny sposób uzgodniony z Organizatorem. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 
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Załącznik nr 1 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Walentynkowym Quizie Literackim 

 „Miłość niejedno ma imię…” 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta  

i Gminy w Cybince, ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka, e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,  

będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji  

o laureatach Konkursu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora  

oraz Gminy Cybinka, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej 

przepisami ogólnego 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 (Dz.Urz. UE 

L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, 

zwanego dalej RODO. 

3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do żądania z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest 

oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; 

e. wniesienie skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w 

Konkursie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika , do umożliwienia zorganizowania 

Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. 
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