KONKURS FOTOGRAFICZNY
„NASZE ZWIERZAKI”
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskie w Ełku, ul.
Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk
2. Praca powinna być zgodna z tematem konkursu i przedstawiać nasze domowe pupile.
3. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat
4. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 samodzielnie wykonaną fotografię o wymiarach 15x21 cm.
5. Praca powinna na odwrocie zawierać imię i nazwisko autora
6. Każdy uczestnik powinien dołączyć do pracy kartę zgłoszeniową (wypełnioną przez rodzica lub
opiekuna)
7. Prace należy dostarczyć do 27 września do Oddziału dla dzieci.
8. Dostarczone prace oceni jury.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października
2018 roku
10. Organizator nie zwraca prac konkursowych
11. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Informacje o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w
Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 87 621-8089 lub pod adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
3.Dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy na podstawie regulaminu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji konkursu.

