
REGULAMIN KONKURSU „EKOLOGICZNA INSPIRACJA Z HANIĄ HUMOREK”  

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Ekologiczna inspiracja z Hanią Humorek” i jest zwany dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem konkursu jest Barbara Maria Morawiec – redaktor naczelna Lustra Biblioteki.  

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego zakończenia na podstawie poniższych postanowień.  

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.   

5. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie www.lustrobiblioteki.pl.  

6. Konkurs odbywać będzie się w terminie od 20.09.2020 do 26.09.2020.  

7. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Wydawnictwo HarperCollins.  

8. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne spełniające warunki i zasady uczestnictwa.  

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać każda osoba, która:  

a) jest pełnoletnia;  

b) pracuje w bibliotece;  

c) nie jest współpracownikiem Organizatora;  

d) nie jest spokrewniona/spowinowacona z współpracownikami Organizatora oraz Organizatorem.  

2. W Konkursie mogą brać udział pracownicy wszystkich bibliotek (wraz z filiami) publicznych, pedagogicznych, 

szkolnych i innych działających na terenie Polski.  

3. Warunki:  

a) Uczestnik Konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - wzór załącznik 

nr 1;  

b) wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres organizatora konkurs@lustrobiblioteki.pl do dnia 26.09.2020 włącznie;  

c) napisanie i przesłanie inspiracji, która nawiązuje do ekologicznego działania realizowanego w bibliotece według 

wzoru z załącznika nr 1, inspiracji może towarzyszyć medium np. w postaci zdjęć lub linku do filmu; 

d) każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 inspiracje.  

e) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego postanowień przez każdego Uczestnika 

poświadczone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1.  

4. Inspiracja, o której mowa w pkt. 3 c) i d) przygotowana przez Uczestnika i przesłana do Organizatora nie narusza 

przepisów prawa, ani dóbr osób trzecich, do której przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

Uczestnik posiada zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób zamieszczonych na fotografii i ma prawo do ich 

rozpowszechniania i udostępniania.  

5. Uczestnik po przesłaniu tekstu, o którym mowa w pkt. 3 c) i d), zezwala i udziela niewyłącznej licencji na jego korzystanie 

przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji w szczególności w wersji drukowanej, elektronicznej, audialnej, 

publicznego wyświetlania, wykonywania na podstawie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja 

przekazywania przez Uczestnika Organizatorowi jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje 

prawo do udzielania sublicencji.  

III. NAGRODY  

1. Organizator konkursu przyznaje 3 równoważne nagrody.  

2. Nagrody otrzyma 3 uczestników, którzy zostali ogłoszeni zwycięzcami.  

3. Nagroda składa się z 4 książek będących podwójnym pakietem dwóch nowości wydawniczych z serii „Hania 

Humorek”. 

4. Zdobywcami nagród w Konkursie są osoby spełniające warunki niniejszego regulaminu.  

5. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się włączyć wygrane książki do księgozbioru biblioteki lub wyznaczonej przez siebie 

agendy lub filii bibliotecznej.  

6. O wyborze zwycięzców decyduje Organizator wybierając najciekawsze inspiracje, o którym mowa w pkt. 3 c) i d), które 

stanowią oryginalny i kreatywny pomysł, są przedstawione w atrakcyjnej formie.  

7. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu poprzez 

umieszczenie odpowiedniego powiadomienia na stronie www.lustrobiblioteki.pl.  

8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu 

na wskazany przez nich adres e-mail:  

a) celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na 

adres Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia o wygranej w Konkursie przez Organizatora, pod 

rygorem przepadku prawa do nagrody;  

b) w przypadku niepotwierdzenia odbioru nagrody przez danego Zwycięzcę Organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania tej nagrody innemu uczestnikowi. Termin 5 dni na potwierdzenie woli przyjęcia nie podlega przedłużeniu pod 

wszelkimi powodami;  

c) nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Fundatora w ciągu 14 dni od potwierdzenia woli przyjęcia nagrody przez 

Zwycięzcę;  

9. Nie ma możliwości zmiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną bądź inne nagrody.  

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.  



IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub fałszywych informacji oraz danych 

osobowych.   

2. Uczestnik Konkursu dane osobowe podaje dobrowolnie, lecz są one niezbędne do zgłoszenia swojego udziału w 

Konkursie i poinformowaniu o wygranej.  

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich 

poprawienia lub usunięcia.  

4. Zmiana Regulaminu:  

a) Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, 

w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn;  

b) o ewentualnych modyfikacjach w Regulaminie Organizator ma obowiązek powiadomienia na stronie internetowej 

www.lustrobiblioteki.pl.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI   

1. Administratorem danych przekazywanych w ramach Akcji jest jej Organizator. Z administratorem danych można się 

skontaktować pod adresem: redakcja@lustrobiblioteki.pl.  

2. Zgodnie z tzw. RODO dane osobowe to „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej”. Do danych osobowych należą w szczególności imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail osoby 

zgłaszającej, numer telefonu osoby zgłaszającej.  

3. Dane przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej akceptacją regulaminu i polityki prywatności, czyli niniejszych zasad 

przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo możliwa jest akceptacja zgody na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych.   

4. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji zgłoszenia, przyjęcia zgłoszenia i kontaktu z osobą zgłaszającą, co 

jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i podsumowania akcji, do celów organizacyjnych, do przekazania 

nagród, do dokumentacji akcji, do kontaktu z podmiotem organizującym, do wyłonienia przez jury zwycięzcy itp. 

Natomiast dodatkowa akceptacja zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych służy do wysyłki informacji 

na temat działalności związanej z bibliotekarstwem i nowych akcji. Nie nadużywamy twojej zgody.  

5. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Pilnujemy, by twoje dane były w 

naszych systemach bezpieczne.   

6. Twoje prawa:   

a) Prawo dostępu do treści twoich danych osobowych. Możesz poprosić, abyśmy przesłali ci twoje dane osobowe.  

b) Prawo do poprawienia danych. Możesz poprosić o poprawienie swoich danych, jeżeli są nieaktualne.   

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznasz, że przetwarzamy zbyt dużą ilość twoich danych osobowych, 

możesz poprosić o usunięcie części z nich. Jeżeli nie jesteśmy zobligowani do ich przetwarzania przepisami prawa lub nie 

są konieczne do realizacji umowy, usuniemy je.   

d) Prawo do żądania usunięcia danych. Możesz zażądać, żebyśmy usunęli wszelkie dane zawierające twoje dane osobowe. 

Możemy to uczynić tylko wtedy, gdy przepisy prawa nie zobowiązują nas do przetwarzania tych danych. Usuniemy je w 

najszerszym zakresie, w jakim pozwalają nam na to przepisy.   

e) Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli uznasz, że przetwarzamy zbyt dużą ilość twoich danych osobowych, możesz poprosić o 

usunięcie części z nich. Jeżeli nie jesteśmy zobligowani do ich przetwarzania przepisami prawa lub nie są konieczne do 

realizacji umowy, usuniemy je.   

f) Prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie twoich danych 

narusza przepisy prawa przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.   

7. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich (poza UE). Odbiorcami danych 

mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych, uprawnione na podstawie przepisów prawa 

organy publiczne oraz podmioty z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU   

KONKURSU „EKOLOGICZNA INSPIRACJA Z HANIĄ HUMOREK”  

   

• Zgłoszenie w postaci pliku edytowalnego (np. DOC/DOCX) należy wysłać na adres 

konkurs@lustrobiblioteki.pl do dnia 26.09.2020 włącznie.   

• Zadanie: inspiracja nawiązująca do ekologicznego działania realizowanego  

w bibliotece 

• Inspiracja może zawierać fotografie będące osobnymi załącznikami (plikami 

nieprzekraczającym rozmiaru 5 MB) lub filmem w postaci linku do źródła. 

• Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 inspiracje. 

 

Dane uczestnika:  

  

Imię i nazwisko uczestnika: _____________________________ 

Telefon uczestnika: _____________________________ 

Miejsce pracy (pełna nazwa): _____________________________  

  

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Administratorem danych osobowych jest organizator. Dane wpisane w tym dokumencie będą 

przetwarzane w celu kontaktu z uczestnikiem oraz udziału w konkursie zgodnie z polityką prywatności 

oraz regulaminem konkursu. 

 

Inspiracja 1 

Miejsce na Twój tekst 

 

Inspiracja 2 

Miejsce na Twój tekst 
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