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REGULAMIN NOCY BIBLIOTEK 2022 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu 

Gdańskim 

 

§  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Nocy Bibliotek jest Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Pruszczu Gdańskim. 

2. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

„Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i 

obowiązuje do czasu jej zakończenia. 

3. Noc Bibliotek odbywa się dniu 1 października (tj. sobota) 2022 r.,  

w godz. 19:30-23:00. 

4. Miejsce wydarzenia: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska  Polskiego 34. 

5. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne. 

6. Noc Bibliotek to impreza dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 8 

do 14 lat, na którą obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba osób jest 

ograniczona. 

§ 
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2. ZASADY 

1. Zapisy na zajęcia dokonywane są przez formularz Google 

dostępny na stronie internetowej Biblioteki. O zapisach na zajęcia 

decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba dorosła zapisuje tylko swoje dzieci. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, 

stosowania się do poleceń animatorów i bibliotekarek, zachowywania 

zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom jeden posiłek. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w 

czasie Nocy Bibliotek 2022. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:  

- zaakceptowanie Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka; 

 - zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o ochronie danych 

osobowych; 

 - wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich prac 

plastycznych wykonanych przez uczestników podczas zajęć oraz na 

publikację wizerunku w celach promocyjnych organizatora. 

Akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody następuje w 

formularzu Google podczas zapisu na zajęcia. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć (wykluczone sytuacje 

losowe) należy taką informację podać do wiadomości organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie dwóch dni przed rozpoczęciem zajęć. 

§ 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję 

podejmuje organizator.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i zobowiązuje 

się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu na 

stronie internetowej organizatora. 

 

 

 

 

§ 

4. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu 

Gdańskim 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 34. 
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2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty 

elektronicznej - iod@biblioteka-pruszcz.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z udziału w 

Nocy Bibliotek 2022 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, zgodnie z treścią 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

4. Odbiorcą danych osobowych będzie Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim odpowiedzialny za 

prowadzenie zajęć. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Nocy 

Bibliotek 2022 w bibliotece, a wizerunek dziecka utrwalony podczas jej 

przebiegu będzie udostępniany na stronach biblioteki i podmiotów 

powiązanych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, 

oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie 

zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich 

usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 

ich niepodanie uniemożliwia udział dziecka w Nocy Bibliotek 2022 

prowadzonej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu 

Gdańskim. 

10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania 

 

PROGRAM Nocy Bibliotek 2022 

19.30 – Noc z rekinami – prezentacja pani Justyny Szumacher 

21.00 – Pizza 

21.30 – Film „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza 

tajemnica” 

23.00 - Zakończenie  


