
REGULAMIN „JAK WYOBRAŻASZ SOBIE TYGRYSA W LUDZKIM ŚWIECIE?” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem „Jak wyobrażasz sobie tygrysa w ludzkim świecie?” (zwana dalej 

Konkursem) jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru 

instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34) 

adres: 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (zwana dalej 

Organizatorem). 

2. Konkursu jest organizowany w ramach współpracy z firmą Best Film. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook za pośrednictwem konta 

Biblioteka Kraków. 

4. Celami Konkursu są: 

- promocja czytelnictwa, 

- pozyskanie młodych czytelników oraz kultury – ze szczególnym uwzględnieniem 

literatury i kina, 

- rozwój kreatywności wśród uczestników, 

- zbudowanie bliższej relacji na linii Biblioteka Kraków – czytelnicy. 

5. Czas trwania Konkursu: 13 stycznia – 20 stycznia 2023 roku (daty mogą ulec zmianie, 

ze względu na termin ważności kinowych kodów). 

6. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna na temat: „Jak wyobrażasz sobie tygrysa 

w ludzkim świecie?”. Praca może być wykonana ołówkiem, kredkami lub farbami w 

formacie A4 lub A3. 

7. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 6-12 lat. 

8. Nagrodą w Konkursie są podwójne bilety na film „Pimi z Krainy Tygrysów” (reż. 

Brando Quilici, 2022) do sieci Cinema City. Bilety to kody, które Zwycięzcy 

(opiekunowie) otrzymają w formie mailowej po ogłoszeniu wyników Konkursu. Każdy 

kod ma termin ważności użycia (w zależności od ustalonego repertuaru danego kina 

Cinema City). Jedna osoba otrzymuje dwa bilety/kody.  

9. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową. 

10. Adres mailowy Organizatora: promocja@biblioteka.krakow.pl. 

11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.krakow.pl. 

12. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika 

Konkursu. 
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13. Informacje nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, ani przeprowadzane przez 

serwis Facebook, ani z nim związane. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 6-12 lat. 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

1) wykonanie pracy plastycznej (w określonej technice w pkt. 6 §1)  i dostarczenie jej 

w formie zdjęcia na adres mailowy Organizatora lub fizycznie pod adres: pl. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego 3, Kraków. 

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 

poprzez podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

formularza zgody stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i dostarczenie lub 

wysłanie formularza w sposób określony w pkt 1) powyżej. Nie udzielenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych powoduje brak możliwości uczestnictwa w 

Konkursie.   

3) praca powinna być podpisana, oryginalna i autorska,  

4) prace dostarczone po 20 stycznia 2023 roku nie będą brane pod uwagę, 

5) po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca (opiekun) powinien przyjść pod 

adres Organizatora po odbiór nagród lub zgłosić się po odbiór biletów w formie 

mailowej, 

6) w przypadku, gdy Zwycięzca otrzymał kody, lecz nie wykorzystał ich przed 

upływem terminu ważności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich 

niewykorzystanie i nie jest zobowiązany do przekazania dodatkowych kodów. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od posiadania przez uczestnika Konkursu 

dostępu do komputera lub innego urządzenia multimedialnego połączonego z siecią 

Internet, dowolnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów 

HTML oraz od posiadania przez uczestnika Konkursu aktywnego konta poczty 

elektronicznej (e-mail). 

 

§ 3. Zasady przyznawania nagród 

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Na podstawie ustalonych w § 1 pkt. 6 oraz § 2 pkt. 2 kryteriów, Komisja wyłoni 

Zwycięzców. 

3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 



4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 23 stycznia 2023 roku na platformie Facebook w 

komentarzu pod postem konkursowym lub mailowo. 

5. 50 zwycięzców otrzyma podwójne bilety do kina Cinema City na film „Pimi z Krainy 

Tygrysów”. 

 

§ 4. Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby „Jak wyobrażasz sobie 

tygrysa w ludzkim świecie?” jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 

31-154 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 

1 lit. a 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 osobowych) zwane dalej „RODO”;  

2) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytania lub 

ewentualne roszczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane członkom Komisji Konkursowej, 

powołanej przez Bibliotekę Kraków. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, mogą być 

przekazywane, a następnie publikowane na:  

1) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;  

2) stronie internetowej Organizatora;  

4. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym 

Meta (Facebook), Państwa dane osobowe przekazywane będą właścicielowi portalu 

społecznościowego Meta na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania 

danych określonych przez Spółka Meta Platforms, Inc., z którymi można zapoznać się pod 

adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. 

Informacje kontrolowane przez spółkę Meta zostaną przekazane lub przesłane do USA lub 

innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich 

przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation). Poziom ochrony danych osobowych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo 

europejskie. Spółka Meta Platforms, Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy 

Prywatności UE - USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria - USA 

(więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w 
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dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych zgodnie z wewnętrznymi przepisami 

archiwalnymi. 

6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo:  

1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie 

zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w 

wiadomości e-mail na adres: promocja@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji 

przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie 

Biblioteki Kraków;  

2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.  

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane opiekunów 

prawnych i niepełnoletniego uczestnika konkursu będące kategorią danych zwykłych, w 

zakresie: imię i nazwisko opiekuna oraz uczestnika konkursu, adres poczty elektronicznej 

opiekuna, podpis opiekuna. 

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 4 

ust. 2 Regulaminu.  

11. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w 

tym realizacji praw wymienionych w ust. 6 wyżej, mogą Państwo kontaktować się z 

wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na 

adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl korespondencyjnie na adres siedziby 

Biblioteki Kraków wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, osobiście w siedzibie 

Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub poprzez elektroniczną skrzynkę 

podawczą:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-

urzedu/BibliotekaKrakow 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz pełną akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora. 
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3. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu, które zawierają co najmniej imię, 

nazwisko i adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji, można 

składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź na 

adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

wpływu reklamacji. 

4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Działu Promocji 

(promocja@biblioteka.krakow.pl) oraz filii Biblioteki Kraków. 
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