Notka prasowa o portalu internetowym
w.bibliotece.pl
Regulamin konkursu
1. Organizator
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej, Jana Pawła II/2, tel. 46 81-59-415
we współpracy z biblioteką ZSP w Białej Rawskiej.

2. Cele konkursu
- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji ich umiejętności pisarskich
- popularyzowanie serwisu internetowego promującego czytelnictwo
- promocja i propagowanie czytelnictwa

3. Uczestnicy
- konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

4. Zasady konkursu
- zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej notki prasowej o serwisie
internetowym w.bibliotece.pl maksymalnie 800 znaków ze spacjami
- uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jedną pracę

5. Terminy
- notkę prasową należy dostarczyć do dnia 20.11.2019 roku do M-GBP
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29.11.2019 roku na stronie internetowej M-GBP

6. Postanowienia końcowe
- prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatora
- prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność biblioteki
- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i ekspozycji zgłoszonych prac
- laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
Informujemy, iż
1.

Administratorem Pana/ Pani / dziecka danych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczne w Białej Rawskiej.

2.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)




Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Nieznajomość regulaminu Konkursu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń i protestów.
Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawnieni są wyłącznie organizatorzy Konkursu.

