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Regulamin konkursu “MPKsiążka 2019” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „MPKsiążka 2019”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Okrężnej 9,  

33-100 Tarnów, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Tarnowa, osób uczących się i pracujących  

w mieście Tarnowie do korzystania z komunikacji autobusowej oraz promocja 

zrównoważonego transportu miejskiego zgodnie z priorytetami Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz partnerów konkursu -

jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa (TCI, ZDiK, Miejska Biblioteka Publiczna 

im. J. Słowackiego, Straż Miejska, Wydział Komunikacji Społecznej UMT) bezpośrednio 

zaangażowani w działania związane z przeprowadzeniem Konkursu.  

4. Konkurs trwa w okresie od 16 września 2019 r. do 21 września 2019 r.  

5. Ogłoszenie  wyników nastąpi nie później, niż 28 września 2019 r. 

6. Wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się 28 września 2019 r.  

7. Uczestnicy Konkursu rywalizują o nagrody rzeczowe. 

8. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Tarnowa  

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa i cel konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. 

2. Udział w Konkursie polega na dostarczeniu jak największej liczby książek do jednego  

z Punktów Zbiórki Książek. Książki docelowo będą przekazana do mobilnych biblioteczek  

w wybranych pojazdach MPK i będą służyć pasażerom podczas podróży. 

3. Konkursowi MPKsiążka (Moja Prywatna Książka) przyświeca idea zachęcenia mieszkańców 

Tarnowa i okolicznych gmin do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz podniesienia 

komfortu podróżowania zgodnie z zasadą współdzielenia się mobilnością oraz zgodnie  

z  priorytetami tegorocznej Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

4. Książki należy przekazać do wybranego Punktu Zbiórki Książek wykazanego w załączniku 

nr 1 niniejszego Regulaminu.  

5. Punkty Zbiórki Książek wskazane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Przedstawiciel Organizatora jest zobowiązany przeliczyć książki w obecności Uczestnika. 

7. Przekazanie książek potwierdzane jest na Karcie Przekazania Książek, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.   

8. Uczestnik Konkursu może przekazać książki kilkukrotnie, za każdym razem potwierdzając 

ich przekazanie na Karcie Przekazania Książek.  
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9. W ramach niniejszego Konkursu zbierane będą jedynie książki w dobrym stanie, nadającym 

się do dalszego użytku. Stan książek oceni przedstawiciel Organizatora, który ma prawo 

odmówić przyjęcia książek w złym stanie.  

10. Z Konkursu wyłączone są podręczniki szkolne, instrukcje obsługi, katalogi produktów, spisy 

inwentaryzacyjne, książki telefoniczne, ulotki reklamowe, broszury informacyjne  oraz 

materiały partii politycznych itp. 

§ 3 

Podsumowanie wyników i nagrody 

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który dostarczy największą liczbę książek w terminie 

określonym niniejszym regulaminem.   

2. Zgromadzone w ramach Konkursu Karty Przekazania Książek zliczać będzie powołana przez 

Organizatora Komisja Konkursowa. 

3. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za I miejsce, II miejsce, III 

miejsce oraz nagrody pocieszenia dla kolejnych pięciu uczestników, którzy uzyskają 

najlepsze wyniki (IV, V, VI, VII, VIII miejsce) o łącznej wartości 2 tys. brutto (dwa tysiące 

złotych). 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród lub nie przyznania 

jednej z nich. 

5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 28 września 2019 r. o godz. 15.00. 

7. Odbiór nagród odbędzie się za okazaniem wypełnionej i potwierdzonej Karty Przekazania 

Książek podczas pikniku Dzień Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach 28 września 2019 r. 

o godz. 15.00. 

8. Odbiór nagrody potwierdza się podpisaniem protokołu odbioru nagrody. 

9. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach 

związanych z uczestnictwem w  konkursie. Szczegółowe zapisy w załączniku nr 3. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

 

                                   Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu “MPKsiążka 2019”  

Zbiórka książek od 16 do 21 września 2019 r.(od 16 do 20 września w godzinach otwarcia 

poszczególnych placówek, 21 września do godz.15.00 ) 

 

Lista Punktów Zbiórki Książek  

 Miejska Biblioteka Publiczna, Wypożyczalnia dla Dorosłych - ul. Staszica 6   

 Miejska Stacja Paliw MPETROL - ul. Okrężna 9,         

 Tarnowskie Centrum Informacji - Rynek 7,      
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 Straż Miejska - ul. Nadbrzeżna Dolna 7,   

 ZDiK – ul. Bernardyńska 24 (pok.204) z wyłączeniem 21 września – sobota (nieczynne) 

              

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu “MPKsiążka 2019” 

 

“MPKsiążka 2019”  Karta Przekazania Książek 

Imię i telefon kontaktowy Data 

przekazania 

Ilość                    

książek  

Pieczęć instytucji                              

odbierającej książki 

    

    

    
 

Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu “MPKsiążka 2019”  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu                                                           
(KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO) 

1.Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem 
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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu  
„MPKsiążka 2019” .  

2.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania 
swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9. Administrator danych zapewnia 
ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.  

3.W sytuacji zostania laureatem konkursu dane osobowe laureatów zostaną powierzone do 
przetwarzania partnerom konkursu - jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Tarnowa (UMT, 
TCI, ZDiK, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego, Straż Miejska). 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego 
uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej www.mpk.tarnow.pl oraz  
www.tarnow.pl. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

http://www.mpk.tarnow.pl/
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4.Z Administratorami danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem iod@mpk.tarnow.pl. Wizerunek i dane osobowe uczestników 
konkursu będą przetwarzane w następujących celach:  

a) do celów promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z konkursem 
MPKsiążka, 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. 
dotyczącego przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane, 

c) dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 
ust. 1 lit. d RODO), 

d) świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 
lit a RODO). 

5.Dane osobowe osób uczestniczących w konkursie będą przechowywane jedynie przez okres 
niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych 
przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;  

6.Osobom uczestniczącym w konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają, iż 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7.Osoby uczestniczące w konkursie mają prawo do: a) żądania od Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego dostępu do danych osobowych (art.15 RODO), b) żądania sprostowania danych 
osobowych (art. 16 RODO), c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), d) żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), e) wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO), f) do 
przenoszenia danych (art.20 RODO). 8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8.Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.                                                                                                                                                                           
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako 
laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
nr 90 poz. 631 z póz. Zm. 

 

                                                     ……………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika konkursu 

mailto:iod@mpk.tarnow.pl

