
Regulamin Wirtualnych Gier Miejskich

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie 

1. Dnia 30.10.2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie opublikowała trzy 

wirtualne gry miejskie. Gry powstały jako efekt końcowy warsztatów dla uczniów klas 

6 i 7 ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie, Szkoły 

Podstawowej w Wielkim Łęcku, Szkoły Podstawowej w Burkacie, które 

przeprowadziła Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie w ramach projektu 

"Wszystko gra...".

Projekt "Wszystko gra..." uzyskał dofinansowanie z programu "Bardzo Młoda Kultura 

2019-2020", którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Ponadto

dofinansowany jest ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

2. Powstały następujące gry: 

 „Paląca stopa Królowej Jadwigi” - wirtualna gra miejska o Królowej Jadwidze; 

https://forms.gle/P7ipg77uk5r6wNy69

 „Animal planet” - wirtualna gra miejska o zwierzętach;  

https://forms.gle/y9gZZMzFQVrxMKrs6

 „Do boju!"- wirtualna gra miejska o Kazimierzu Górskim;

https://forms.gle/SWjw8gDwED85a4yt7

Będą one aktywne do 3 grudnia 2020 r.

* Wirtualna gra miejska - rodzaj zabawy połączonej ze zdobywaniem wiedzy, aby w nią zagrać wystarczy 

komputer, telefon lub tablet z dostępem do internetu 

3. Organizator nie zbiera zgłoszeń do udziału w grze. Logowanie się do gry przy użyciu 

adresu e-mail jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie moich danych i wykorzystanie mojego wizerunku w czasie trwania

konkursu, a także po jego zakończeniu, nie dłużej niż 5 lat w celu przedstawienia jego 

wyników w Internecie, w tym dla potrzeb przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

konkursu. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska

Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo, tel.23 

6972043, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl. Pełna klauzula informacyjna 

dostępna jest  https://mbpdzialdowo.pl/?page_id=3049. 

4. Udział w grach jest bezpłatny. Przewidujemy nagrodzić po 10 osób, które rozwiążą 

poprawne wszystkie zadania w danej grze, czyli łącznie planujemy nagrodzić 

trzydzieści osób. 



5. Wyniki zostaną opublikowane o godzinie 15.00, 4 grudnia 2020 roku na naszej stronie 

internetowej i koncie na portalu społecznościowym. 

6. Wziąć udział w grze mogą osoby niezależnie od wieku, które posiadają komputer, 

tablet lub telefon z dostępem do internetu i zapoznają się z informacjami i rozwiążą 

wszystkie zadania.

7. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia 

ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją, przez Miejska Bibliotekę Publiczną,

Projektu "Wszystko gra...".
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), Miejska Biblioteka Publiczna informuje o zasadach 
przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją projektu „Wszystko gra…”  oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z organizacją konkursu jest: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo, tel.23 6972043, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Izabela Kraśniewska, dostępna jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl,  
3. Dane osobowe przewarzane są celu organizacji projektu „Wszystko gra…” na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 
4. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w przedmiotowym projekcie. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.); 
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają dane osobowe (np. usługi pocztowe, firmy 
kurierskie, dostawcy systemów informatycznych).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia Programu, a w przypadku danych 
fakultatywnych – do czasu wycofania zgody.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa): dostępu do treści danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo do przenoszenia danych.
8. W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej w związku z umowami międzynarodowymi i 
zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych oraz w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren EOG. FB 
wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej 
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania 
danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów 


