REGULAMIN
Założeniem konkursu jest dotarcie do szerokiej grupy młodych poetów piszących „do szuflady”,
umożliwienie im prezentacji własnego dorobku twórczego, zainspirowanie do twórczych poszukiwań a także rozbudzenie świadomości ekologicznej i poszanowania przyrody.
Do konkursu zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat szkół miasta Konina oraz powiatów:
konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.
Warunki uczestnictwa
1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie 3 wierszy dotychczas niepublikowanych i nienagrodzonych w konkursach (2 zestawy wierszy w formie wydruku, 1 zestaw na płycie CD) wraz z podpisaną zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Utwory konkursowe z danymi o autorze, klasą i nazwą szkoły, telefonem kontaktowym, muszą być podpisane przez nauczyciela - opiekuna.
3. Wiersze zgłoszone bez podpisu nauczyciela - opiekuna nie będą oceniane.
4. Zgłoszenie wierszy w konkursie będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora na bezpłatne ich publikowanie.
5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie mbp.konin.pl.
Termin nadsyłania prac
1.

Wiersze, wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 19
kwietnia 2019 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13,
z dopiskiem „ZIELONE RYMY”.

Ocena nadsyłanych prac
1.

Powołane przez organizatora profesjonalne jury dokona oceny utworów do 10 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu
1.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach i zaproszeni na imprezę finałową wręczenia nagród do 31 maja 2019 r.

2. Nagrodzone, wyróżnione i ciekawe wiersze zostaną wydane w okolicznościowym tomiku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników i zwycięzcy jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.

2. Inspektor ochrony danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie jest dostępny pod adresem iod@mbp.konin.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz zamieszczenia zdjęć uczestników na stronie
internetowej i fanpag’u MBP w Koninie oraz przesłania artykułu ze zdjęciami zwycięzców
do mediów.
4. Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, nazwę szkoły w
publikacji pokonkursowej oraz imienia, nazwiska i zdjęcia w celu informowania o wynikach konkursu.
8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym
do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
9. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych;
ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: sim@mbp.konin.pl lub pisemnie – na adres podany
w pkt. 1).
12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art.
37-39 pkt 1a,1e RODO.

ORGANIZATORZY
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
Miejski Zakład Gospodarki odpadami komunalnymi Spółka z o.o.
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Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników i zwycięzcy jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
Inspektor ochrony danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie jest dostępny pod adresem iod@mbp.konin.pl.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz zamieszczenia zdjęć uczestników na stronie
internetowej i fanpag’u MBP w Koninie oraz przesłania artykułu ze zdjęciami zwycięzców
do mediów.
Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, nazwę szkoły w
publikacji pokonkursowej oraz imienia, nazwiska i zdjęcia w celu informowania o wynikach konkursu.
Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym
do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych;
ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: sim@mbp.konin.pl lub pisemnie – na adres podany
w pkt. 1).
Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art.
37-39 pkt 1a,1e RODO.

podpis Uczestnika / Rodzica / Opiekuna prawnego

