
Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet 

organizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Łomży 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, ul. Długa 13,  

               18-400 Łomża, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 8 marca 2022 roku. 

3. Odpowiedzi należy wpisywać w komentarzach pod postem konkursowym, który zostanie 

zamieszczony na fanpage´u Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją  

konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do użytkowników portalu Facebook, którzy posiadają zweryfikowane 

konto. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

 

Zadanie konkursowe i nagrody 

1. Konkurs zostanie zamieszczony 8 marca 2022 roku i będzie trwał do końca dnia. 

2. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się  pod adresem: 

https://www.facebook.com/mbplomza 

3. Zadanie konkursowe polega na poprawnym wykonaniu zadania opublikowanego przez 

Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. 

5. W konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców, którzy jako pierwsi zamieszczą odpowiedź na 

zadane pytanie. 

6. Wyniki konkursu zostaną   ogłoszone tego samego dnia za pośrednictwem fanpage’a. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook do dnia 8 marca 2022 

8. Odbiór nagrody będzie możliwy osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul.   Długiej 13, od  

poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 14:00 lub poprzez 

wskazanie Organizatorowi adresu do wysyłki pocztowej.  

9. Nagrodę     należy odebrać  najpóźniej do dnia 14 marca 2022 r.  Po upływie  tego terminu 

nagroda traci ważność.  

 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygać będzie Organizator. 



2. Bezpośrednim Organizatorem jest Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Długa 13, 18-400 Łomża, tel.      

(86) 216-54-81 w. 23. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, przerwania lub odwołania bez 

podania przyczyn. w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz profilu Facebook. 

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu 

danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 – dalej: RODO) informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, ul. 

Długa 13, 18-400 Łomża. 

2. MBP w Łomży wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

e-mail: iod@mbp-lomza.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu z okazji Dnia 

Kobiet organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie danych identyfikacyjnych (nazwisko, imię, 

wiek, adres pocztowy/adres e-mail, telefon) oraz wizerunkowych (zdjęcia z ogłoszenia wyników i 

wręczenia nagród). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do wyłonienia osób nagrodzonych w konkursie, 

następnie w przypadku nie przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaną usunięte.  

7. Po rozstrzygnięciu konkursu przez czas nieokreślony przetwarzane będą nazwiska i imiona oraz 

wizerunek osób nagrodzonych i wyróżnionych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu i prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 


