
R E G U L A M I N 

NARODOWEGO CZYTANIA 

„Moralność Pani Dulskiej” 

Tuczno 2021 r.  

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w „Narodowym Czytaniu”. 

2. Organizatorem „Narodowego Czytania” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy           

w Tucznie, Szkoła Podstawowa im. Wedlów Tuczyńskich w Tucznie. 

3. „Narodowe Czytanie” odbędzie się w dniu 04 września  2021 roku o godz. 14:00. 

4. Miejscem „Narodowego Czytania” będzie Szkoła Podstawowa im. Wedlów 

Tuczyńskich w Tucznie. 

5. Udział w „Narodowym Czytaniu” jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji „Narodowego Czytania” 

w formie zdjęć i nagrań oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do celów 

własnych w formie publikacji. 

7. Na stronie internetowej: https://biblioteka.tuczno.pl/ 

8. Na profilu facebook: https://www.facebook.com/biblioteka.tuczno/ 

9. W kronice Tuczna. 

10. Uczestnikami „Narodowego Czytania”, mogą być wszystkie osoby 

zainteresowane. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki.  

12. Udział w „Narodowym Czytaniu” jest równoznaczny z akceptacją przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu oraz następujących oświadczeń                       

i zobowiązań. 

13. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia          

w całości. 

14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

„Narodowego Czytania”. 

15. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane do celów własnych Organizatora 

w formie publikacji na: stronie internetowej: https://biblioteka.tuczno.pl/ 

16. Na profilu facebook: https://www.facebook.com/biblioteka.tuczno/ oraz w kronice 

Tuczna. 

https://www.facebook.com/biblioteka.tuczno/


17. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781 wraz z późn. zmianami – UODO). 

18. Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego      

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator czyli 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie, Szkoła Podstawowa im. Wedlów 

Tuczyńskich w Tucznie. 

20. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych – inspektor@tuczno.pl tel. 067 259 30 35, 67 250 81 83. 

21. W celach określonych będą przetwarzane w szczególności następujące dane 

osobowe: wizerunek. 

22. Uczestnicy mają prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich 

przetwarzanie. 

23. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  lub  odwołania 

„Narodowego Czytania” oraz  do wprowadzania zmian w zasadach i regulaminie 

„Narodowego Czytania” podczas jej trwania. 

24. Regulamin jest dostępny na stronie https://biblioteka.tuczno.pl/ 

 

mailto:inspektor@tuczno.pl

