
Dzień Dziecka z biblioteką... Rodzinny Turniej gry „ W Państwa Miasta”  

Regulamin  
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Organizatorem jest - Filia biblioteczna w Węgrzcach Wielkich, Węgrzce  
Wielkie 359, 32-002 Węgrzce Wielkie. 

2. Rodzinny Turniej gry „ W PAŃSTWA MIASTA” skierowany jest do rodzin 
naszej lokalnej społeczności i okolicznych miejscowości. 

3. Rodzinny turniej gry „ W PAŃSTWA MIASTA” jest organizowany w ramach 
Dnia Dziecka. 

4. Rozgrywki zostaną przeprowadzone 3 czerwca o godz. 17.00 w lokalu     
biblioteki.  

5. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca osobiście w godzinach otwarcia         
biblioteki, telefonicznie 12 251-14-64, 
e-mail: wegrzcew@biblioteka.wieliczka.eu. 

6. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
II. ZASADY PRZEPROWADZENIA GRY  
 

1. W zorganizowanym rodzinnym turnieju może wziąć udział 6 rodzin w 
składzie: rodzice (rodzic) +2 lub 3 dzieci w wieku powyżej 6 lat (rodziny max 
5-osobowe). 

2. Gra „ W PAŃSTWA MIASTA” odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach. 
3. Zwycięskie rodziny otrzymują „BONY UPOMINKOWE” do Cukierni Królewska 

w Węgrzcach Wielkich z terminem realizacji 4-12 czerwca 2022r.  
4. W przypadku niewykorzystania bonu w wyznaczonym terminie bon przepada.  
5. Przekazany bon upominkowy pozwala na zakup „CIASTEK SZTUKOWYCH” I 

LODÓW GAŁKOWYCH. 
6. Kwotę za zakup słodkości powyżej wartości otrzymanego bonu zobowiązany 

jest dopłacić rodzic. 
7. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa Sołtys Krystyna Lesiecka. 
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III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na 
stronie www.biblioteka.wieliczka.eu – Aktualności/Filia biblioteczna w 
Węgrzcach Wielkich. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami gry 
prosimy kierować do Filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich Wielkich na 
adres: wegrzcew@biblioteka.wieliczka.eu lub pod numerem telefonu 
12 251-14-64. 

3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Gry przez Uczestnika będzie 
oznaczało jego wykluczenie z udziału w Grze. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mediateki - 
Biblioteki Miejskiej w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, plac Skulimowskiego 3, 
32-020 Wieliczka. 
2. W Mediatece - Bibliotece Miejskiej w Wieliczce został powołany inspektor 
danych osobowych Pani Agnieszka Batko i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za 
pomocą adresu e-mail: iod@biblioteka.wieliczka.eu , telefon: (12)3858811, 
wew. 503.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków 
prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539)  
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z 
wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 1) podmioty 
upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa, 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  
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5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, 
będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres 
niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów 
obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 
 6. Posiada Pani/Pan prawo:  
1) dostępu do treści swoich danych,  
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  
3) żądania usunięcia danych, gdy:  
−dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, −dane 
przetwarzane są niezgodnie z prawem;  
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,  
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,  
6) ograniczenia przetwarzania, gdy: −osoba, której dane dotyczą, kwestionuje 
prawidłowość danych osobowych, −przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a 
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, −administrator nie potrzebuje już 
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania 
danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  
9. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest 
realizowany w siedzibie Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce.  

 
 


