
Z okazji zbliżającego się DNIA KOBIET 
Gminna Biblioteka we Wróblewie zaprasza Panie do wspólnego świętowania. 

 
Wszystkie czytelniczki, które w dniach 7-11 marca 2022 r. wypożyczą przynajmniej jedną książkę 
otrzymają kupon upoważniający do udziału w losowaniu nagrody niespodzianki. Ilość kuponów 
jest ograniczona. Losowanie nagród odbędzie się 14 marca podczas imprezy zorganizowanej 

pod hasłem „Dzień Kobiet z Biblioteką”. Zaprezentujemy zakupione nowości książkowe. 
Przewidujemy spotkanie z kosmetyczką, która przeprowadzi pokaz wykonania makijażu 

dziennego i wieczorowego. Panie będą mogły bezpłatnie skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych 
dłoni. Zapraszamy serdecznie! 

  
REGULAMIN 

„Dzień Kobiet z Biblioteką” 
  
Regulamin „Dnia Kobiet z Biblioteką” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną we 
Wróblewie (zwaną dalej Organizatorem). 

1. Organizatorem „Dnia Kobiet z Biblioteką” jest Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie. 
2. Udział w „Dniu Kobiet z Biblioteką” mogą brać Panie, które ukończyły 18 lat, będące 

czytelniczkami Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie oraz Panie, które zapiszą się 
do Biblioteki do dnia 11 marca 2022 r.. 

3. Każda z Pań, która odwiedzi Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie w dniach 7 – 11 
marca 2022 r. i wypożyczy przynajmniej jedną książkę, otrzyma kupon, który będzie brał 
udział  
w losowaniu nagrody niespodzianki. 

4. Każda z czytelniczek może otrzymać tylko jeden kupon. 
5. Warunkiem otrzymania kuponu upoważniającego do losowania nagrody jest 

wypożyczenie przynajmniej jednej książki oraz podanie imienia, nazwiska oraz numeru 
telefonu czytelniczki. 

6. Losowanie nagrody niespodzianki odbędzie się 14 marca 2022 r. podczas imprezy 
zorganizowanej przez Bibliotekę. Wyniki organizator ogłosi również za pośrednictwem 
strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook. 

7. Uczestniczki „Dnia kobiet z Biblioteką” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie do celów związanych  
z przeprowadzeniem akcji. 

8. Osoba biorąca udział w akcji „Dzień Kobiet z Biblioteką” wyraża zgodę na publikację 
swojego wizerunku w mediach, w tym stronie Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie 
oraz portalu społecznościowym Facebook.   

9. Organizator w trakcie trwania akcji „Dzień Kobiet z Biblioteką” może zmienić treść 
Regulaminu,  
o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści 
regulaminu. 

10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gbp-wroblew.pl. 



 
 

 Oświadczenie 
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

„DZIEŃ KOBIET Z BIBLIOTEKĄ” 

Imię i nazwisko uczestniczki.................................................................................................................... 

Numer telefonu kontaktowego .............................................................................................................. 

********************************************************************************** 

Ja niżej popisana, w związku z udziałem w „Dniu Kobiet z Biblioteką”, organizowanym przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną we  Wróblewie: 

 
□ potwierdzam zapoznanie się z regulaminem, 
 
□ akceptuję wszystkie jego postanowienia, 
 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia 
imprezy, obejmujące: 
 
•wykonywanie zdjęć w trakcie imprezy oraz nieodpłatne i bezterminowe  wykorzystywanie mojego wizerunku, 
•nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii z moim 
wizerunkiem na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym organizatora, tj. Gminnej Biblioteki 
Publicznej we Wróblewie. 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.); 

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

            miejscowość, data                                                                                                                 podpis uczestnika  

 

********************************************************************************** 

KLAUZULA INFORMACYJNA (informacje wynikające z art. 13 RODO) 

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie,e-mail: bp.wroblew@pbp.sieradz.pl. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu organizacji „Dnia Kobiet z Biblioteką”, przeprowadzenia losowania nagród, a imiona i nazwiska laureatek 

losowania mogą być upublicznione na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym organizatora imprezy. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 

ust. 2 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) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi 

przepisami prawa. Właściciel danych osobowych ma prawo: 

•dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych 

•żądania sprostowania danych, 

•do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, 

•do ograniczenia przetwarzania danych. 

•prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez niego przekazane na 

podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej 

wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

                     miejscowość, data                                                                                                            podpis uczestnika 

mailto:bp.wroblew@pbp.sieradz.pl

