Regulamin projektu „MAŁA KSIAŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

1. Organizatorem projektu „Mała książka – wielki człowiek ” jest Instytut Książki przy współpracy z Biblioteką
Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Rynek 1.
2. Projekt rozpoczyna się we wrześniu i potrwa do końca 2018 roku.
3. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie dzieci urodzone w 2015 roku, zarówno te już zapisane do biblioteki,
jak i zupełnie nowi czytelnicy.
4. Nowi czytelnicy muszą założyć kartę biblioteczną i wypełnić pisemną zgodę na udział w projekcie (Załącznik nr 1
i Załącznik nr 2).
5. W przypadku dziecka zapisanego już do Biblioteki rodzic/opiekun prawny wypełnia tylko pisemną zgodę
na udział w projekcie (Załącznik nr 2).
6. Obecność rodzica/opiekuna prawnego jest konieczna do otrzymania bezpłatnej książki.
7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Wyprawkę Czytelniczą, czyli: książkę, poradnik dla rodziców oraz Kartę
Małego Czytelnika.
8. Naklejkę na Kartę Małego czytelnika dziecko otrzyma każdorazowo, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy
przynajmniej jedną książkę z księgozbioru dziecięcego.
9. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
10. Dodatkowych informacji udzielają bibliotekarze pod numerem telefonu (15-864-24-35) w godzinach pracy
Biblioteki.

Informujemy, że:










administratorem
danych
osobowych
jest
Biblioteka
Publiczna
Miasta
i
Gminy
w Staszowie z siedzibą ul. Rynek 1, 28-200 Staszów,
podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki,
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych,
dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których
są przetwarzane,
posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania w przypadku niezgodności,
po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki może Pan(i) cofnąć swoją zgodę
na przetwarzanie i zażądać ich usunięcia,
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
przysługuje Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan(i), iż ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ich ochronie.

