
Regulamin konkursu „Bingo Książkowe” 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko- Gminna  

Biblioteka Publiczna w Sochocinie 

2. Konkurs rozpoczyna się 05.08.2022 r. i trwać 

będzie do 29.09.2022 r.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników do 

przeczytania książek z różnych działów, 

sięgnięcie po nieznanych autorów.  

2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: 

dzieci i młodzież (0-15) (rodzice/opiekunowie 

wypełniają kupon konkursowy wspólnie z 

dzieckiem) , młodzież i dorośli (16+). 

3. Uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza 

Kartę Bingo, którą należy uzupełnić tytułami i 

autorami książek przeczytanych pomiędzy 05.08. 

a 29.09.2022 r. 

4. Każdy tytuł może być wpisany na karcie tylko raz. 

5. Przy zwrocie książek do biblioteki bibliotekarz 

przybija pieczątkę w uzupełnionych kratkach. 

6. Po zebraniu pięciu pieczątek na planszy pionowo, 

poziomo lub ukośnie należy wypełnić kupon 

konkursowy i oddać go bibliotekarzowi.  

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

30.09.2021 r. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej MGBP w Sochocinie 

(http://www.gbpsochocin.pl) i facebooku. 

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie . 

2. Spośród dostarczonych kuponów wylosujemy                   

2 w każdej kategorii. 

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki.  

Dla wszystkich biorących udział w konkursie 

przewidziane są dyplomy uczestnictwa. 

 

Informacja RODO 

Zgodnie z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy 

Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych 

osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie 

RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

przetwarzanych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8A, 09-110 

Sochocin.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

adres e-mail: iod@sochocin.pl 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne, a udział w konkursie jest jednoznaczny z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestnika 

konkursu/zabawy czytelniczej. Dane osobowe 

pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celu, w którym są 

przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas 

określony przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia 

roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania 

danych osobowych. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

(tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

  


