REGULAMIN AKCJI
„Książka na wakacjach”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem letnich zajęć edukacyjno-kulturalnych ph. „Książka na wakacjach”
zwanych dalej „AKCJĄ”, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
2. AKCJA odbywa się w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. wg
harmonogramu, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1).
3. Szczegóły AKCJI publikowane są na stronie WiMBP w Rzeszowie oraz Facebook-u,
także w wersji papierowej w poszczególnych placówkach WiMBP w Rzeszowie.
4. Uczestnictwo w AKCJI jest bezpłatne.
5. AKCJA skierowana jest do dzieci w różnym wieku.
§2
CEL AKCJI
Celem AKCJI jest organizacja zajęć dla dzieci w bibliotece w czasie wakacji oraz promocja
czytelnictwa i biblioteki.
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§3
ZASADY
Warunkiem uczestnictwa w AKCJI jest dostarczenie Oświadczenia o wyrażeniu
zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanych
zajęciach (załącznik nr 2 do Regulaminu).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy przesłać na adres e-mail danej placówki lub
dostarczyć osobiście do Biblioteki. Wykaz danych teleadresowych placówek WiMBP
w Rzeszowie, realizujących zadania w ramach AKCJI, stanowi załącznik nr 3
niniejszego Regulaminu .
Dostarczenie Oświadczenia o wyrażeniu zgody, wymienionego w §3 pkt. 1 może
nastąpić najpóźniej przed zajęciami w danym dniu.
Dzieci na zajęcia organizowane w ramach AKCJI przyprowadzane są przez
rodziców/opiekunów i odbierane przez nich po zakończeniu zajęć (wyjątek stanowią
dzieci poniżej 5 roku życia, które pozostają pod opieką rodzica/opiekuna przez cały
czas trwania zajęć).
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie
AKCJI, w przypadku grup zorganizowanych, ponoszą nauczyciele, wychowawcy
przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w AKCJI wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka
oraz rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym
prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią 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 zwanego
dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.
5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Akcji oraz jej dokumentacji i popularyzacji.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej
z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
6. Opiekunowi/rodzicowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Opiekunowi/rodzicowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych
osobowych oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie zajęć
AKCJI.
2. Przystąpienie do udziału w AKCJI jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.

