
 
Regulamin Konkursu JAK KOBIETA KOBIECIE 

 
 

1. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne.  
 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie karty czytelnika Biblioteki. 

 
3. Konkurs przeznaczony jest dla Czytelniczek od 16 roku życia. W przypadku osób 

niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie musi wyrazić rodzić/opiekun prawny.   
 

4. Zadaniem Uczestniczek jest polecenie w kilku zdaniach inspirującej, 
pouczającej lub pięknej książki o sprawach współczesnych kobiet innym 
Czytelniczkom.  

 
5. Swoje „Polecajki” należy przysyłać do 15 marca 2023 r. drogą mailową na adres 

biblioteka@tarnowo-podgorne.pl, wpisując w temacie wiadomości „JAK KOBIETA 
KOBIECIE”, bądź przynosić do siedziby Biblioteki (Tarnowo Podgórne, ul. 
Ogrodowa 2a). 

 
6. Prace konkursowe przekazane po terminie lub bez podpisu nie będą brały udziału 

w konkursie. 
 

7. Spośród osób, które nadesłały swoje prace wybrana zostanie najciekawsza 
propozycja, na której autorkę czeka nagroda książkowa. 

 
8. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku Biblioteki. 

 
9.  Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa 

określonych niniejszym Regulaminem przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna 
prawnego oraz zgodę na opublikowanie nazwiska i imienia zwycięzcy oraz jego 
pracy. 

 
10.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo 
Podgórne z siedzibą w Tarnowie Podgórnym , ul. Ogrodowa 2a, tel: 061 814 74 11,  e-mail: 
biblioteka@tarnowo-podgorne.pl. 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw, 
należy skontaktować się z powołanym przez Bibliotekę Inspektorem Ochrony Danych. Można 
zrobić to pisemnie drogą mailową na adres: : biblioteka@tarnowo-podgorne.pl, listownie na 
adres siedziby instytucji lub telefonicznie pod numerem tel.: 061 814 74 11. 

W trakcie okresu przetwarzania danych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
• prawo do usunięcia – jeżeli uznają Państwo, że nie ma podstaw do tego, abyśmy je 

przetwarzali; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania 

prawne; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
• prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli nie będą zachodziły 

inne przeciwwskazania prawne; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją konkursu Podstawa 
przetwarzania jest Państwa zgoda na udział w konkursie czyli przesłanie pracy konkursowej ( 
art. 6 ust 1 lit. a RODO) 

Przekazywanie danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i 
wspierającym systemy teleinformatyczne, właściwym organom państwowym i/ lub służbom, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza 
teren Polski. 

Czas przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla organizacji i rozliczenia 
konkursu a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w 
konkursie. 

 

 


