Regulamin Akcji pod nazwą „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję
i akceptuję” jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą
przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Akcja polega na wykonaniu plakatu pod hasłem „Wielokulturowo – bo taki jest Świat
– poznaję i akceptuję” i jest realizowana w ramach projektu „Wielokulturowo –
bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję”, który finansuje m.st. Warszawa:
http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.
3. Celem Akcji jest promowanie czytelnictwa, w tym literatury poruszającej tematykę
wielokulturowości.
4.
Prace
zostaną
opublikowane
w
kanałach
komunikacji
Organizatora,
a w szczególności na stronie internetowej www.multibiblioteka.waw.pl i Facebooku
Biblioteki. Poza tym przygotowana zostanie stacjonarna wystawa prac w filii Organizatora,
tj. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11, 03-252 Warszawa.
W przyszłości stacjonarna wystawa prac będzie mogła również zostać udostępniona w innych
filiach dziecięcych Organizatora.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w Akcji jest bezpłatny.
2. Akcja skierowana jest zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak
i ponadpodstawowych.
3. Prace mogą (ale nie muszą) być inspirowane publikacjami z poniższej listy
proponowanych książek, które podejmują zagadnienia dotyczące różnorodności
kulturowej, religijnej, obyczajowej i narodowościowej.
Tytuły książek dla uczniów klas szkoły podstawowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Która to Malala” – Renata Piątkowska
„Teraz tu jest nasz dom” – Barbara Gawryluk
„Wszystkie moje mamy” – Renata Piątkowska
„Wysiedleni” – Dorota Combrzyńska-Nogala
„Zaina” – Wanda Szymanowska
„Przyjaźń” – Astrid Desbordes

Tytuły książek dla uczniów klas szkoły ponadpodstawowej:
1. „Chłopiec znikąd” – Katherine Marsh
2. „Gdyby ocean nosił twoje imię” – Tahereh Mafi
3. „Nikt nie wie, że tu jesteś” – Nicoletta Giampiero
4. Prace w ramach Akcji można wykonać samodzielnie lub zespołowo.
5. Technika wykonania prac – dowolna.
6. Format pracy: A3.

7. Prace należy dostarczyć do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11,
03-252 Warszawa w terminie do 9 grudnia 2022 r.
8. Prace muszą być pracami autorskimi.
9. Prace należy dostarczyć wraz z formularzem, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
(zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych). Jeśli praca wykonana jest zespołowo, każdy uczestnik zespołu
musi dostarczyć formularz, o którym mowa powyżej.
10. Stacjonarna wystawa prac zostanie przygotowana i udostępniona w Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11, 03-252 Warszawa do 15 grudnia 2022 roku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszej Akcji dostępny jest w filii Organizatora, tj. w Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11, 03-252 Warszawa i na stronie internetowej
Organizatora: www.multibiblioteka.waw.pl .
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie
lub
podadzą
nieprawdziwe
informacje,
zostaną
automatycznie
zdyskwalifikowane.
3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przekazane prace w ramach Akcji
oraz zastrzega sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku podejrzenia
naruszenia Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru prac prezentowanych
w kanałach komunikacji Organizatora oraz podczas stacjonarnej wystawy.
5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo odrzucenia prac, jeśli będą miały one charakter
nieobyczajny, rasistowski itp.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7. Organizator nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do
przekazanych prac. Pozostają one własnością intelektualną autorów.
8. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu powinni skontaktować się oni
z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku
braku wyrażenia ww. zgód będą przetwarzane w celu wykonania ww. obowiązków
związanych z Akcją oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Akcji) jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
9. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2022 r.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania Akcji z powodów niezależnych
od siebie.
11. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Załącznik nr 1
Formularz rejestracyjny
Akcja pod nazwą „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję”
Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Klasa i Szkoła

ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(osoba niepełnoletnia)
Ja, ___________________________________________, PESEL ______________________,
(imię i nazwisko)
działając jako przedstawiciel ustawowy mojego dziecka
________________________________________ ,
(imię i nazwisko dziecka)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia
i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas wydarzeń (dalej:
„Wydarzenia”), organizowanych w ramach Akcji pod nazwą „Wielokulturowo – bo taki jest
Świat – poznaję i akceptuję”, która realizowana jest w ramach projektu „Wielokulturowo – bo
taki jest Świat – poznaję i akceptuję” finansowanego przez m.st. Warszawę w ramach
Funduszu Edukacji Kulturalnej, przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
(„Administrator Danych”), w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we
wszelkich materiałach informacyjnych oraz promujących Wydarzenia lub działalność
statutową
Administratora
Danych,
w
tym
na
stronie
internetowej
https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora
Danych, a także w sprawozdawczości przekazywanej Urzędowi m.st. Warszawy.
Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka
danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed wycofaniem mojej zgody.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
______________________________________
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(osoba pełnoletnia)

Ja, ___________________________________________, PESEL ______________________,
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska oraz mojego wizerunku, utrwalonego podczas wydarzeń (dalej: „Wydarzenia”),
organizowanych w ramach Akcji pod nazwą „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i
akceptuję”, która realizowana jest w ramach projektu „Wielokulturowo – bo taki jest Świat –
poznaję i akceptuję” finansowanego przez m.st. Warszawę w ramach Funduszu Edukacji
Kulturalnej, przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa („Administrator Danych”),
w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we wszelkich materiałach
informacyjnych oraz promujących Wydarzenia lub działalność statutową Administratora
Danych, w tym na stronie internetowej https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach
społecznościowych Administratora Danych, a także w sprawozdawczości przekazywanej
Urzędowi m.st. Warszawy.
Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem
mojej zgody.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
______________________________________
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Ja / Działając w imieniu*………………….………………..……… (imię i nazwisko
Uczestnika) wyrażam zgodę na jego/jej* udział w akcji „„Wielokulturowo – bo taki jest
Świat – poznaję i akceptuję”” w ramach projektu „Wielokulturowo – bo taki jest Świat –
poznaję i akceptuję” i oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z Regulaminem Akcji, który
akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 666, z późn. zm.), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca
twórcza wykonana w ramach Akcji została stworzona samodzielnie przez Uczestnika
Akcji. Jednocześnie oświadczam, że ww. Praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych
prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę
ponosić odpowiedzialność wyłączną.
Oświadczam, iż przenoszę na Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291, w zakresie nieograniczonym
jakimikolwiek prawami osób trzecich:
1) Autorskie prawa majątkowe do Pracy twórczej na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej
liczbie egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę twórczą
utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej
i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie
i odtwarzanie dowolną techniką,
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek,
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy twórczej na
polach eksploatacji ujętych w pkt. 1.
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy twórczej i prawa
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone
terytorialnie i czasowo. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa może
wykorzystywać Pracę twórczą na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. św. Wincentego 85, 03-291 ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy twórczej
przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić autorskie
prawa majątkowe do pracy twórczej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego

prawa autorskiego do Pracy twórczej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, iż nie będę wnosił(-a) przeciwko nim żadnych
roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy twórczej.

.....…………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.)
(dalej: RODO), informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291
Warszawa („Administrator Danych”).
I.

Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych
Pani/Pana dziecka jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa („Administrator Danych”).
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem
e-mail: iod@multibiblioteka.waw.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. św.
Wincentego 85, 03-291 Warszawa
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. udziału Pani/Pana w akcji „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję” w

ramach projektu „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję” finansowanego
przez m.st. Warszawę w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej, realizowanego przez
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul.
św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa;
2. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, wizerunku Pani/Pana lub/i Pani/Pana
dziecka utrwalonego podczas wydarzeń organizowanych w Bibliotece, w szczególności we wszelkich
materiałach informacyjnych, w tym stronach internetowych https://www.multibiblioteka.waw.pl/,

oraz portalach społecznościowych Administratora Danych, a także w sprawozdawczości
przekazywanej do Urzędu m.st. Warszawy.
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail:
iod@multibiblioteka.waw.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem.
V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe,
można żądać ich usunięcia);
4. prawo do przenoszenia danych;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować żądanie pod adres email:
iod@multibiblioteka.waw.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych.
VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.

