Regulamin ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – 2019 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem głównym akcji „Jak nie czytam, jak czytam” jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”
(zwana dalej: organizatorem głównym).
2. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, bibliotek szkolnych, bibliotek publicznych i innych instytucji w Polsce
i za granicą.
3. Termin akcji: 7 czerwca 2019 r., zalecana godz. 10.00.
II. Cele
1. Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania
większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.
2. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży
aktywnych czytelniczo.
3. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.
4. Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa.
5. Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego
pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”.
6. Promocja bibliotek oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
7. Pobicie ustanowionego 1 czerwca 2017 r. rekordu Polski w jednoczesnym czytaniu, wynoszącego 459 409
osób.
III. Przedmiot przedsięwzięcia
1. Zorganizowanie akcji masowego publicznego czytania: w wyznaczonym jako termin akcji dniu
(7 czerwca 2019 r.) uczniowie (jednej lub kilku szkół) oraz inni zainteresowani (bez ograniczeń) zbierają się
w wybranym miejscu z książkami (każdy swoją), czytają, ewentualnie organizują inne przedsięwzięcia towarzyszące. Wydarzenie jest dokumentowane fotograficznie w sposób pokazujący frekwencję. Jego skala i przebieg zależy od inwencji uczniów i nauczycieli (przykładowe pomysły oraz relacje z poprzednich lat – na stronie internetowej: www.czytamy.org). Ważne jest jednak zachowanie podstawowych elementów: grupa
uczniów, książki, czytanie, zdjęcie lub zdjęcia (ewentualnie także filmy).
2. Przekazanie organizatorowi głównemu krótkiego sprawozdania z przeprowadzonej akcji za pomocą formularza na stronie internetowej akcji (www.czytamy.org) – w terminie do 30 czerwca 2019 r.
3. Po zakończeniu akcji organizator główny opracuje (w terminie do 1 września 2019 r.) szczegółowe sprawozdanie zbiorcze, poda liczbę uczestników, opisze największe i najbardziej pomysłowe przedsięwzięcia zorganizowane przez szkoły, rozlosuje i przyzna nagrody.
4. Szkoły lub inne podmioty, które nie mogą wziąć udziału w akcji 7 czerwca 2019 r. o godz. 10, mogą zorganizować ją w innym terminie (możliwie bliskim). Otrzymają one status uczestnika, co m.in. oznacza, że ich
sprawozdania będą brane pod uwagę przy podziale nagród.
IV. Warunki i zasady uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”
1. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć szkoły wszystkich typów w Polsce i za granicą, biblioteki publiczne, pedagogiczne, akademickie, organizacje pozarządowe oraz inne osoby i instytucje
zainteresowane realizacją celów przedsięwzięcia.
2. Udział w akcji jest bezpłatny, nikt na niej nie zarabia ani nie otrzymuje dofinansowania.
V. Zgłaszanie placówek do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”
1. Placówki, które wezmą udział w akcji, przekazują do organizatora głównego sprawozdanie (za pomocą formularza na stronie internetowej www.czytamy.org) oraz zdjęcie (zdjęcia) i ewentualnie film – zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu sprawozdania.
2. Przekazanie sprawozdania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator główny nie wymaga formalnego zgłoszenia poprzedzającego akcję, jednak zachęca do wpisania
się na mapkę organizatorów.

VI. Zdjęcia
1. Każda placówka organizująca akcję powinna dołączyć do sprawozdania przynajmniej jedno zdjęcie w miarę
możliwości obrazujące frekwencję akcji.
2. Oczywiście zachęcamy do przesłania większej liczby zdjęć i filmów. Za najlepsze zdjęcie przewidziana jest
nagroda.
3. Załączenie zdjęć do sprawozdania oznacza zgodę na ich bezpłatne wykorzystywanie przez organizatora
głównego (Agencja Sukurs, Juliusz Wasilewski) w dowolnych celach związanych z działalnością, a szczególnie:
celach wydawniczych, promocyjnych, marketingowych, na potrzeby relacji z akcji, we wszelkich formach
przekazu, w szczególności w druku i w internecie (w tym na portalach społecznościowych).
4. W kontekście tzw. RODO informujemy, że zdjęcie przedstawiające tłum, a nawet grupę osób, nie zawiera
danych osobowych, więc nie podlega pod RODO. Zgodnie z art. 81 ust. 2 prawa autorskiego gdy osoba na
zdjęciu lub filmie stanowi element publicznej imprezy lub zgromadzenia, nie trzeba mieć zgody uczniów lub
ich rodziców na rozpowszechnianie wizerunku ani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tak więc
zdjęcia uczestników akcji nie tylko nie podlegają pod RODO, lecz też nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku, chyba że na zdjęciu znajduje się jedna osoba lub kilka osób na pierwszym planie, które łatwo
zidentyfikować, są głównym motywem zdjęcia i nie stanowią większej całości.
VII. Postanowienia końcowe
1. W wyjątkowych sytuacjach organizator główny zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad przedsięwzięcia.
2. Wszystkie placówki, które wezmą udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam” i przyślą sprawozdanie, zostaną
uwzględnione przy podziale nagród. Wykaz nagród i kryteria ich przyznawania znajdują się na stronie www.
czytamy.org.
3. Organizator główny przewiduje możliwość przyznania specjalnych nagród dla organizatorów najliczniejszych
i najbardziej pomysłowych przedsięwzięć w ramach akcji, a także najlepszego zdjęcia dokumentującego akcję.
4. Wszystkie podmioty, które wezmą udział w akcji i przyślą sprawozdanie, otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału w formie dyplomu do wydrukowania.
5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane indywidualnie przez organizatora głównego.
6. Bliższych informacji na temat ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” udziela organizator główny
(redakcja „Biblioteki w Szkole”, e-mail: jak.czytam@gmail.com, tel. 22 832 36 12). Adres strony internetowej
akcji: www.czytamy.org.

Polityka prywatności
1. Administratorem danych przekazywanych w ramach akcji jest jej organizator:
Agencja Sukurs, Juliusz Wasilewski, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1.
Z administratorem danych można się skontaktować pod adresem jak.czytam@gmail.com lub Agencja
Sukurs, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa.
2. Zgodnie z tzw. RODO dane osobowe to „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej”. W związku z tym większość danych przekazywanych w sprawozdaniu nie ma
charakteru danych osobowych. Do danych osobowych należą:
• Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
• Adres e-mail osoby zgłaszającej
• Adres IP komputera osoby zgłaszającej
• Nieliczne zdjęcia uczniów, gdy zdjęcie przedstawia tylko jednego lub kilku uczniów na pierwszym
planie, łatwych do zidentyfikowania, niebędących elementem większej całości i szerszego
kontekstu. Zdecydowana większość zdjęć przesłanych w poprzednich edycjach akcji nie zawierała
danych osobowych. Więcej na ten temat: r. VI p. 4 regulaminu.
3. Dane te przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej akceptacją regulaminu i polityki prywatności,
czyli niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo możliwa jest akceptacja zgody
na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
4. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji zgłoszenia i kontaktu z osobą zgłaszającą, co
jest niezbędne do prawidłowego podsumowania akcji, do celów organizacyjnych, do przekazania
nagród, do dokumentacji akcji i liczby czytających, do kontaktu z podmiotem organizującym itp.
Natomiast dodatkowa akceptacja zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych służy
nam do wysyłki informacji na temat zawartości nowych numerów czasopism i innych produktów lub
usług. Nie nadużywamy twojej zgody. Staramy się kontaktować dość rzadko oraz starannie, by
proponować ci produkty i usługi warte uwagi.

5. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych. Pilnujemy, by twoje dane były w naszych systemach bezpieczne.
6. Twoje prawa:
a) Prawo dostępu do treści twoich danych osobowych.
Możesz poprosić, abyśmy przesłali ci twoje dane osobowe w jednym z powszechnie
wykorzystywanych formatów.
b) Prawo do poprawienia danych.
Możesz poprosić o poprawienie swoich danych, jeżeli są nieaktualne.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli uznasz, że przetwarzamy zbyt dużą ilość twoich danych osobowych, możesz poprosić
o usunięcie części z nich. Jeżeli nie jesteśmy zobligowani do ich przetwarzania przepisami prawa
lub nie są konieczne do realizacji umowy, usuniemy je.
d) Prawo do żądania usunięcia danych
Możesz zażądać, żebyśmy usunęli wszelkie dane zawierające twoje dane osobowe. Możemy to
uczynić tylko wtedy, gdy przepisy prawa nie zobowiązują nas do przetwarzania tych danych.
Usuniemy je w najszerszym zakresie, w jakim pozwalają nam na to przepisy.
e) Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli uznasz, że przetwarzamy zbyt dużą ilość twoich danych osobowych, możesz poprosić
o usunięcie części z nich. Jeżeli nie jesteśmy zobligowani do ich przetwarzania przepisami prawa
lub nie są konieczne do realizacji umowy, usuniemy je.
f) Prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku gdy przetwarzanie twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje ci prawo
wniesienia skargi do Prezesa UODO.
7. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich (poza UE).
Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych,
uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty z którymi mamy
podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych.

