
Regulamin konkursu  

„100 lat Niepodległej” 

 

Organizator :  

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów 

 Termin konkursu:  11-20.11.2018 r.  

 Miejsce : https://www.facebook.com/bpciechanow 

 Cel konkursu: 

 upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

 pogłębianie wiedzy o Polsce, popularyzacja wydarzeń historycznych  

 promocja biblioteki w środowisku 

Adresaci konkursu: 

 czytelnicy i sympatycy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie oraz wszyscy 

zainteresowani tematyką konkursu 

 Przebieg konkursu: 

 Konkurs polega na udzielaniu poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczane na 

stronie https://www.facebook.com/bpciechanow od 11 do 20 listopada 2018 r. – 

codziennie zadawanych będzie 10 pytań dotyczących ważnych wydarzeń z historii 

Polski, postaci historycznych oraz polskich symboli narodowych 

 Poprawne odpowiedzi, podpisane imieniem i nazwiskiem, wraz z klauzulą (przesłaną 

jednorazowo) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu „100 lat Niepodległej” w celach wynikających z regulaminu 

tego konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 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, zwanego RODO” należy przesyłać do 25 

listopada 2018 r. na adres: biuletyn.bpciechanow@gmail.com 

https://www.facebook.com/bpciechanow
mailto:biuletyn.bpciechanow@gmail.com


 Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie przyznawany będzie 1 punkt 

 Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która prześle najwięcej prawidłowych odpowiedzi. 

W przypadku takiej samej liczby punktów zadecyduje czas, szybkość przesłania 

odpowiedzi 

 Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie 

z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z  

zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.  

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Biblioteki 

http://www.bpciechanow.edu.pl/ oraz na Facebooku w dniu 28 listopada 2018 r. 

 Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody książkowe oraz atrakcyjne gadżety, 

dla pozostałych uczestników – pamiątkowe dyplomy 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani firmę z nim związaną.   

Informacji udzielają: 

 Mirosława Ostrowska: miroslawa.ostrowska@wp.pl; 

Bożena Lewandowska : lewandowska_bozena@poczta.onet.pl 

 tel. 23 672 33 77 w. 23 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem 

danych osobowych uczestników konkursu „100 lat Niepodległej”” jest Biblioteka 

Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. bibliotece jest 

Pani Aleksandra Węsek–Jankowska, tel. 23 672-35-81, e-mail : 

aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celach 

związanych z udziałem w konkursie wiedzy „100 lat Niepodległej”.  

http://www.bpciechanow.edu.pl/
mailto:miroslawa.ostrowska@wp.pl
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Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do 

realizacji zadania tj. udziału w konkursie. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany; nie będzie stosowane profilowanie. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania 

dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do złożenia skargi w związku z 

przetwarzanie ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 


