REGULAMIN KONKURSU
Wymarzony ogród do czytania książki

Regulamin Konkursu organizowanego na Facebooku przez Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
§1. Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul.
Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator
Facebooka „NPRCz 2.0”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebooka ani
współprowadzony z Facebookiem. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być
wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
§2. Słownik pojęć
1. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu
Facebook.com.
2. Post Konkursowy - forma wizualna połączona z pytaniem konkursowym.
3. Komentarz – odpowiedź Użytkownika na pytanie konkursowe, umieszczona pod Postem
Konkursowym.
§3. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie polega na odpowiedzi udzielonej w formie Komentarza przez
Użytkownika pod Postem Konkursowym na pytanie zadane przez profil @NPRCz 2.0.
20.09.2022 r.
2. Pytanie konkursowe brzmi „Wymarzony ogród do czytania książki”.
3. Konkurs trwa od 20.09.2022 do 23.09.2022, do godz. 12:00.
4. Organizator Konkursu na podstawie subiektywnej opinii wybiera 3 najciekawsze
Komentarze.
5. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Osoby przystępujące do Konkursu,
zobowiązane są do opublikowania Komentarza pod Postem Konkursowym w terminie
od 20.09.2022 do 23.09.2022, do godz. 12:00.

6. Podstawą do oceny zamieszczonych Komentarzy i wyboru Zwycięzcy jest odpowiedź
na pytanie „Wymarzony ogród do czytania książki”.
7. Wynik konkursu zostanie ogłoszony 23.09.2022 na profilu NPRCz 2.0 na Facebooku.
8. Wybór zwycięzców jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
§4. Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznanych 5 równorzędnych nagród, każda z nich składająca
się z:
a. Notes NPRCz 2.0
b. Zeszyt NPRCz 2.0 duży
c. Zeszyt NPRCz 2.0 mały
d. Zakładka do książki
2. Fundatorem nagród jest Narodowe Centrum Kultury.
3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Zwycięzcy powinni przyjść na wydarzenie
Czytanie na trawie w Ogrodzie BUW w Warszawie, dnia 24.09.2022, w godz. 12:0017:00 i wskazać swoje dane do odebrania nagrody lub przesłać dane do przesyłki w
wiadomości tekstowej wysłanej na profil @NPRCz 2.0 w terminie 3. dni od dnia
poinformowania o Zwycięzcy przez Ambasadora, pod rygorem utraty prawa do
nagrody.
§5. Niedopuszczalne zachowania
1. Użytkownik oświadcza, iż realizacja działań określonych w niniejszym Regulaminie, nie
będzie sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, moralnością oraz że nie będzie
uchybiać godności człowieka, ani naruszać jakichkolwiek majątkowych lub osobistych
praw osób trzecich, w tym - praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej oraz praw do wizerunków, a w szczególności Użytkownik nie dopuści
się, w trakcie realizacji zadania konkursowego:
a. propagowania nienawiści oraz deprecjonowania jednostek lub społeczności na
tle rasowym, wyznaniowym, religijnym, narodowym, orientacji seksualnej,
stanu zdrowia itp.;
b. propagowania zachowań niehumanitarnych i nieetycznych lub powszechnie
uważanych za obraźliwe;
c. upowszechniania
faszystowskiej;

lub

promocji

nałogów,

ideologii

komunistycznej

lub

d. działań godzących w dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej na świecie lub
kalających

symbole

narodowe,

zwłaszcza

znieważania,

niszczenia,

uszkadzania lub usuwania godła, sztandaru, chorągwi, bandery, flagi lub
innego znaku państwowego;
e. działania, na skutek którego propagowane są treści wulgarne, obsceniczne,
wykraczające poza walor ekspresji artystycznej;
f.

działania nieekologicznego lub mogącego stanowić zagrożenie dla dobrostanu
zwierząt lub wywierać negatywny wpływ na środowisko naturalne;

g. działania

naruszającego

zasady

współżycia

społecznego

lub

ładu

społecznego,
h. działania propagującego nieprzestrzegania dobrych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, promującego niebezpiecznego zachowania
na drogach i w innych aspektach życia (np. rażące naruszanie przepisów
drogowych lub przeciwpożarowych);
i.

naruszenia dobrego imienia i renomy NCK, NPRCz 2.0, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i innych partnerów i uczestników Konkursu;

Jakkolwiek w razie stwierdzania, iż doszło do takiego naruszenia lub wystąpienia przez
osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z takim naruszeniem, Użytkownik
oświadcza, że poniesie wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenia oraz wszelkie
koszty związane z ewentualnymi procesami sądowymi, w tym także koszty zastępstwa
procesowego.
§6. Klauzula informacyjna NPRCz 2.0
Narodowe Centrum Kultury informuje:
1. Przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
przyjętego uchwałą Rady Ministrów, zwanego dalej także „NPRCz 2.0.” dane osobowe
przetwarzane będą przez podmioty będące współadministratorami:
a) Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 w Warszawie, będącego Instytucją Zarządzającą
NPRCz 2.0., kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
współadministratora lub iod@kulturaisport.gov.pl,
b) Operatora Priorytetu 1 – Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy Alei
Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
jest możliwy pod adresem współadministratora lub daneosobowe@bn.org.pl,

c) Operatora Priorytetu 2 – Instytut Książki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy
Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, kontakt z inspektorem ochrony danych
osobowych jest możliwy pod adresem współadministratora lub iod@instytutksiazki.pl,
d) Operatora Priorytetu 4 – Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Płockiej 13, 01-231 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest
możliwy pod adresem współadministratora lub iod@nck.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów jest:
a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorze (art. 6
ust. 1 lit c RODO) na podstawie uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025,
b) konieczność zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie lub o przyłączenie do
zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach Kierunku interwencji 1.2,
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej współadministratorom (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w szczególności w celach:
a) udzielania wsparcia beneficjentom „NPRCz 2.0.”,
b) realizacji sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji,
c) realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
d) realizacji zadań kontrolnych.
4. Dane osobowe zostały pozyskane przez współadministratorów bezpośrednio od osób,
których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zgłaszających się do udziału w
działaniach realizowanych w ramach NPRCz 2.0.
5. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,
podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z
brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach
NPRCz 2.0.
6. Współadministratorzy w toku realizacji NPRCz 2.0. przetwarzają m.in. dane osobowe:

a) pracowników, współpracowników i innych osób reprezentujących lub wykonujących
zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację NPRCz 2.0.,
b) osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji
oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców i beneficjentów,
c) kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru
wniosków/oceny wniosków złożonych w Programie,
d) personelu projektu i uczestników szkoleń,
e) osób, których dane będą/mogą być przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
środków w Programie, w tym w szczególności: uczestników komisji przetargowych,
oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie
umów cywilnoprawnych.
7. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez współadministratorów:
a) dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr
PESEL/NIP/REGON,
b) dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, adres do
korespondencji,
c) dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, nazwa banku
prowadzącego rachunek, kwotę przyznanych środków.
d) Wizerunek, głos.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym współadministratorzy powierzyli wykonywanie zadań związanych z
realizacją Programu, w tym w szczególności eksperci, podmioty prowadzące audyty,
kontrole, szkolenia, badania i ewaluacje,
b) podmioty świadczące usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i
operatorzy telekomunikacyjni.
c) inne podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
9. Współadministratorzy nie będą przekazywać danych osobowych państwom trzecim ani
organizacjom międzynarodowym.

10. Okres przechowywania danych: dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres
realizacji NPRCz 2.0. przy uwzględnieniu okresu trwałości Programu tj. przez czas nie
krótszy niż 3 lata od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach NPRCz 2.0. z
równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
11. Prawa osób których dane są przetwarzane:
a) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia;
przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie
może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,

zakładowego prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane
podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków
ewidencyjnych,
b) żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;
ez cele
przetwarzania danych,
c) usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i
18 rozporządzenia.
d) Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:
acji,
str. 3
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi,

lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym,
uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia

graniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej
szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
f) żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane
dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.
12. Osobie, której dane są przetwarzane, jeśli uzna, że naruszane są jej prawa, przysługuje
prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są
przetwarzane lub profilowania.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora funpage’u NPRCz
2.0.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu
na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział
w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią
regulaminu i akceptacją jej treści.

