REGULAMIN
Świątecznego Turnieju
w grze planszowej CATAN
1. Organizatorem Turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie.
2. Turniej odbędzie się 22.12.2018 r. w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Braniewie przy ulicy Katedralnej 7.
3. Rozgrywki w ramach Turnieju rozpoczną się o godz. 9.30. Przed rozpoczęciem Turnieju
Organizator będzie tłumaczyć zasady gry, dlatego uczestnicy powinni stawić się na miejscu
punktualnie.
4. Celem Turnieju jest propagowanie gier planszowych jako doskonałego sposobu na integrację
w grupie i dobrą zabawę.
5. Turniej przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Zgłoszenia można dokonać przy wykorzystaniu jednej z następujących możliwości:


drogą elektroniczną na e-mail: mbpbranc@wbp.olsztyn.pl;



telefonicznie pod nr tel. 55 644 33 04.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna (załącznik nr 1 do regulaminu). Podpisaną zgodę należy dostarczyć osobiście
do Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.
7. Liczba graczy, mogących wziąć udział w Turnieju jest ograniczona.
8. Uczestnicy powinni znać zasady gry. Gra CATAN posiada własny regulamin ustalony
przez producenta i autora gry (instrukcja).
9. Kwestie sporne w oparciu o regulamin gry rozstrzyga sędzia (wyznaczony przez Organizatora
Turnieju).
10. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
11. Czwórka najlepszych graczy otrzyma nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych,
ufundowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz wizerunku
uczestników Turnieju. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Turnieju określa Regulamin
dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biblioteka.braniewo.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(wizerunek dziecka)
Ja, niżej podpisana/y ____________________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad
synem/córką __________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka przez administratora danych osobowych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Braniewie, z siedzibą ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo (dalej również jako „ADO”), tj.:
 tak

 nie

imienia i nazwiska

 tak

 nie

wizerunku

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o nazwie
Świąteczny Turniej Gier Planszowych, planowanego na dzień 22.12.2018 r. – w formie papierowej lub
elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz
papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*1– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i
promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia
profilu na portalu społecznościowym.
Zostałam/Zostałem poinformowany, że:
1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO materiałów
informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego dziecka;
3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
wyraziłam/em.
4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ___________________

Czytelny podpis ___________________

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 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).

Data ___________________

1

*niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis ___________________

Załącznik nr 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Tożsamość
Administratora
Inspektor
Ochrony
Danych (IOD)
Dane kontaktowe
IOD
Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Braniewie, adres: ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo
• Inspektorem Ochrony Danych jest Janusz Wyrzykowski

• adres email: iod@braniewo.pl
Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Świątecznego
Turnieju Gier Planszowych oraz w celach promocyjnych.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na
udział dziecka w turnieju.

Odbiorcy danych Pani/Pana dziecka dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres
przechowywania Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
danych
określonych celów.
Pani/ Pana prawa Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a
wniesienia
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
sprzeciwu
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
wniesienia skargi nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan,
do organu
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy
nadzorczego
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Informacja o
Świątecznym Turnieju Gier Planszowych. Konsekwencją niepodania danych
wymogach
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w turnieju.
ustawowych
podania danych

