
      

     

 

    

REGULAMIN  

„Wakacji z Biblioteką 2022”  
 

1. Organizatorem „Wakacji z Biblioteką 20222” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nałkowskiej w Przasnyszu.   

2. Organizację „Wakacji z Biblioteką 2022” określa niniejszy regulamin (zwany dalej  

„Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem  rozpoczęcia i obowiązuje do czasu 

zakończenia.  

3. Zajęcia odbędą się w miejscu:  

• Biblioteka Główna (ul. Jarosława Dąbrowskiego 3) w dniach: 1 – 12 sierpnia  2022 w 

godzinach : 10.00-13.00 oraz  

• Filia nr 1 (ul. Orlika 27) w dniach: 16 – 26 sierpnia 2022, w godzinach :   

10.00-13.00                                                          

4. W Bibliotece Głównej obowiązywać będą zapisy z podziałem na grupy: 

- I grupa od 01.08 do 05.08 

- II grupa od 08.08 do 12.08 

5. Regulamin imprezy jest także dostępny na stronie internetowej :                                    

www.mbpprzasnysz.pl   

6. Aktualna oferta zajęć odbywających się w czasie „Wakacji z Biblioteką 2022” znajduje się na 

stronie internetowej (www.mbpprzasnysz.pl).  

7. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne, skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat. Liczba 

miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Celem zajęć jest organizacja czasu wolnego dzieci podczas wakacji.   

9. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na 

uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach.  

10. Przystępując do udziału w „Wakacjach z Biblioteką 2022” każdy rodzic/opiekun prawny dziecka 

oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem akcji, obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.   

11. Podczas „Wakacji z Biblioteką 2022” organizatorzy wymagać będą od dzieci, aby:  

a) zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie,  

b) szanowały cudze i własne rzeczy,  

c) z problemami zwracały się do osoby prowadzącej zajęcia,  

d) szanowały opiekunów, instruktorów oraz innych uczestników zajęć,  

e) nie opuszczały terenu zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.  

12. Łamanie regulaminu przez uczestnika skutkować może wykluczeniem z zajęć.  

13. Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy osobiste przyniesione lub pozostawione przez 

uczestników podczas pobytu na zajęciach.  
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14. Jednostka organizująca zajęcia nie zapewnia dziecku wyżywienia 

podczas ich trwania.  

15. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych 

poza siedzibą organizatorów (spacery, wycieczki piesze).  

16. Rodzic/opiekun przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dostarczenia swojego dziecka  na zajęcia i  odbioru po ich zakończeniu.  

17. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie i organizacji zajęć 

„Wakacji z Biblioteką 2022”.  

18. Przystąpienie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

19. Dodatkowych informacji udzielają bibliotekarze w godzinach pracy Biblioteki. Biblioteka 

Główna (502-087-085); Filia nr 1 (297-141-027). 

  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych uczestników imprez i wydarzeń jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,  

2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Piotr Dąbrowski adres e-mail: 

iod@mbpprzasnysz.pl;  

3) dane uczestników:   

a) wizerunek (zdjęcia i filmy) będą przetwarzane w celu realizacji „Wakacji z Biblioteką 2020” 

organizowanych w bibliotece - dokumentacja przebiegu wydarzeń (relacje i fotorelacje) i będą 

przechowywane przez okres 5 lat (w wersji elektronicznej) i 50 lat (w wersji papierowej – kronika  

Biblioteki);  

b) dane osobowe: imię, nazwisko, nr tel. będą przetwarzane w celach związanych z 

przygotowaniem i organizowaniem wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. RODO) 

przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia.  

4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji zajęć „Wakacji w Bibliotece”.  

5) administrator informuje, że spółki Facebook oraz Google przystąpiły do programu Tarcza 

prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność przetwarzania przez nich 

danych z przepisami RODO.  



      

     

 

    

6) dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator 

powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie 

niezbędnym do tych czynności w szczególności:  

• Facebook Inc. MPK 15, Menlo Park, CA 94025  w związku z korzystaniem naszego profilu na 

Facebooku i Instagramie,  

• Google Inc. Offices located at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043 w 

związku z udostępnianiem filmów w serwisie You Tube,  

• Urzędowi Miasta Przasnysz w związku z promocją działalności kulturalnej Przasnysza  

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

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

na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

  

  


