
załącznik do Zarządzenia nr 43/2021 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Twój pomysł w MAL Chrzanów”  

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 

REGULAMIN KONKURSU 

TWÓJ POMYSŁ W MAL CHRZANÓW 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Twój pomysł w MAL Chrzanów” jest akceptacja 

poniższego Regulaminu. 

 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Wyłonienie do dziesięciu pomysłów aktywności lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców 

osiedla Chrzanów, które będą realizowane w trakcie 2021 roku. 

2. Pozyskanie lokalnych liderów skupionych wokół MAL Chrzanów poprzez stworzenie 

możliwości realizacji pomysłów aktywności w terenie i w lokalu MAL. 

3. Stworzenie możliwości realizacji społecznych pomysłów mieszkańców na aktywności. 

4. Rozbudzanie inicjatyw społecznych, postaw wspólnotowych i wzajemnościowych. 

5. Uatrakcyjnienie życia osiedlowego poprzez działania kulturalno-edukacyjne. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

(Miejsce Aktywności Lokalnej Chrzanów). 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców rejonu Chrzanowa. 

3. W przypadku zgłoszenia w Konkursie osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, w jej 

imieniu wszelkie wymagane przez Organizatorów oświadczenia składa opiekun prawny, 

biorąc za nie pełną odpowiedzialność. 

4. Zadanie zgłaszających się mieszkańców polega na zaproponowaniu społecznych i 

wzajemościowych aktywności lokalnych, możliwych do realizacji w trakcie 2021 roku. 

5. Finalnie zgłoszenie powinno mieć formę pisemnego zarysu projektu, z szacowanym 

kosztem i założeniem przebiegu. 

6. Zgłaszający się mieszkańcy mogą przedstawić zarys projektu na formularzu przygotowanym 

przez MAL Chrzanów, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu. 

7. Zgłaszający się mieszkańcy mogą proponować po kilka pomysłów. 

8. Formularze pomysłów zostaną zgromadzone przez MAL Chrzanów. 



9. Organizator zapewnia pomoc informacyjną online dla (zgłaszających się) mieszkańców 

Chrzanowa poprzez skrzynkę e-mail: sekretariat@e-bp.pl 

 

 

KRYTERIA OCENY POMYSŁÓW 

1. Zgodność proponowanego pomysłu z założeniami konkursu. 

2. Atrakcyjność proponowanego pomysłu. 

3. Możliwość realizacji proponowanego pomysłu. 

 

WARUNKI KONKURSU 

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi 17.05.2021. 

2. Termin przyjmowania proponowanych pomysłów: 17.05.2021-01.07.2021. 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Gdy pomysł zgłasza osoba, która 

nie ukończyła 18 lat, oświadczenia składa w jego imieniu opiekun prawny. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez 

rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszeniowej, oświadczenia o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz zgody na wzięciu udziału w konkursie (Załącznik nr 1). 

5. Proponowane pomysły będą przyjmowane na formularzu przygotowanym przez MAL 

Chrzanów: 

Stacjonarnie: Miejsce Aktywności Lokalnej Chrzanów, ul. Batalionów Chłopskich 87, 

Warszawa (w godzinach pracy). 

Online: mal.chrzanow@e-bp.pl, w tytule „Twój pomysł w MAL Chrzanów”. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.07.2021. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysły zgodnie z Kryteriami Oceny Pomysłów, 

zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Decyzja Komisji będzie ostateczna. 

4. Lista zwycięskich propozycji pomysłów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

BibliotekaBemowo.pl oraz na profilach Facebook Biblioteka Bemowo i MAL Chrzanów. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Formularz zgłoszenia, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zgoda rodzica lub prawnego opiekuna stanowią odpowiednio Załączniki Nr 

1, 2, 3 niniejszego Regulaminu. 



2. Warunki dodatkowe: zgłaszający się mieszkaniec rejonu Chrzanowa oświadcza, że: 

2.1.1. Oświadcza, że proponowany do Konkursu pomysł nie narusza praw autorskich ani dóbr 

osobistych innych osób. 

2.1.2. Wyraża zgodę, umożliwiając Organizatorowi realizację pomysłu proponowanego do 

Konkursu. 

2.1.3.  Jest wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do pomysłu 

proponowanego do Konkursu i tym samym posiada niczym nieograniczone prawo do 

rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do pomysłu proponowanego do 

Konkursu. 

2.1.4. Pomysł proponowany do Konkursu nie jest obciążony żadnymi prawami ani 

roszczeniami osób trzecich oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych 

tych osób, a wykorzystanie ich przez Organizatora na potrzeby Konkursu, nie naruszy 

praw osób trzecich. 

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu: mal.chrzanow@e-

bp.pl, tel. 507217846 : https://www.facebook.com/malchrzanow/ lub w placówce 

bibliotecznej przy ul. Batalionów Chłopskich 87. 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu „TWÓJ POMYSŁ W MAL 

CHRZANÓW” jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa  (dalej w treści 

„ADO”). 

2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: sekretariat@e-bp.pl lub drogą 

pocztową na adres: ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa; ADO powołał również 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając 

wiadomość email na adres: iod@e-bp.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu pobierane są przez ADO i przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu „TWÓJ POMYSŁ W MAL CHRZANÓW”. Dane osobowe obejmują: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail (dalej w treści „Dane osobowe”). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez ADO jest art. 6 ust. 1. lit. a 

Rozporządzenia PE i Rady 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). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez ADO; 

a) Pracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania; 

https://www.facebook.com/malchrzanow/
mailto:sekretariat@e-bp.pl


b) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO 

roszczeń związanych z prowadzona działalnością, 

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych 

danych.  

7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas przynależności do 

konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się 

przez ADO z obowiązku prawnego. 

8. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo żądać od ADO dostępu do swoich Danych 

osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez ADO, ma prawo również do 

sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy 

Uczestnik konkursu może również wystąpić do ADO z żądaniem usunięcia swoich Danych 

Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

w przypadkach określonych w RODO. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Wobec Uczestnika konkursu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszenia  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 (osoba niepełnoletnia) 

Karta zgłoszeniowa 

 

Konkurs „TWÓJ POMYSŁ W MAL CHRZANÓW” 
 

Imię i nazwisko:  

…................................................................................................................................................................ 

Wiek autora : …....................................................................................................................……………… 

..................................................................................................................................................................... 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 
 

Wyrażam zgodę na udział 
 

........................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 
 

którego jestem prawnym opiekunem, w konkursie „TWÓJ POMYSŁ W MAL 

CHRZANÓW” 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia. 
 

 

................................................................... 
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w postaci imienia  

i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail  oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu 

„TWÓJ POMYSŁ W MAL CHRZANÓW” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy 

Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01 -381 

Warszawa, („Administrator Danych”) w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we 

wszelkich materiałach informacyjnych oraz promujących konkurs, w tym na stronach internetowych 

https://bibliotekabemowo.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora Danych przez okres 5 lat. 

Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych 

osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem 

mojej zgody. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu i poprawienia przekazanych danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości uczestnictwa  

w konkursie. 

 

 

           Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 



 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 

r.) _ dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jak również danych 

osobowych Pani/Pana dziecka, jest Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa („Administrator 

Danych”). 

I.  Dane kontaktowe Administratora Danych 

Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na 

adres: Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod 

adresem e-mail: iod@e-bp.pl 

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: 

Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „TWÓJ POMYSŁ W MAL 

CHRZANÓW”organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. 

Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 

Warszawa; 

2. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. Warszawy  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, 

wizerunku Pani/Pana dziecka utrwalonego podczas konkursu, w szczególności we 

wszelkich materiałach informacyjnych konkurs, w tym stronach internetowych 

https://bibliotekabemowo.pl, oraz portalach społecznościowych Administratora Danych 

przez okres 5 lat. 

IV. Prawo do cofnięcia zgody 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: 

iod@e-bp.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa 



na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane 

osobowe można żądać ich usunięcia); 

4. prawo do przenoszenia danych; 

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie  

z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres email: iod@e-bp.pl  

lub udać się do siedziby Administratora Danych. 

VI. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 (osoba pełnoletnia) 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

Konkurs „TWÓJ POMYSŁ W MAL CHRZANÓW” 
 

 

 

ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia  

i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wizerunku utrwalonego podczas konkursu „TWÓJ 

POMYSŁ W MAL CHRZANÓW” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. 

st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01 -381 Warszawa, 

(„Administrator Danych”) w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we wszelkich 

materiałach informacyjnych oraz promujących konkurs, w tym na stronach internetowych 

https://bibliotekabemowo.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora Danych przez okres 5 lat. 

Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody. Zapoznałem(-am) 

się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo do wglądu i poprawienia przekazanych danych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

 

           Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 

r.) _ dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna 

Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01 -381 

Warszawa („Administrator Danych”). 

I.  Dane kontaktowe Administratora Danych 

Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na 

adres: Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod 

adresem e-mail: iod@e-bp.pl 

4. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: 

Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

3. udziału Pani/Pana w konkursie „TWÓJ POMYSŁ W MAL 

CHRZANÓW”organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. 

Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 

Warszawa; 

4. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. Warszawy  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, 

Pani/Pana wizerunku utrwalonego podczas konkursu, w szczególności we wszelkich 

materiałach informacyjnych konkurs, w tym stronach internetowych 

https://bibliotekabemowo.pl, oraz portalach społecznościowych Administratora Danych 

przez okres 5 lat. 

IV. Prawo do cofnięcia zgody 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres  



e-mail: iod@e-bp.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

6. prawo do żądania dostępu do swoich danych; 

7. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

8. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane 

osobowe można żądać ich usunięcia); 

9. prawo do przenoszenia danych; 

10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie  

z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres email: iod@e-bp.pl  

lub udać się do siedziby Administratora Danych. 

VI. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


