
 

Regulamin konkursu dotyczącego prezentacji multimedialnej                             

pt. Cyberświat kontra rzeczywistość - dobre i złe strony funkcjonowania                     

w sieci, dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa 

Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

Cele konkursu: 

- propagowanie wśród uczniów pozytywnych form wykorzystania zasobów cyberprzestrzeni, 

- doskonalenie aktywności informatycznej wśród uczniów,  

- rozwijanie twórczego myślenia, 

- ukierunkowanie uczniów na prospołeczne zachowania w sieci. 

Warunki i wymagania:  

1. Tematyka pracy konkursowej musi odnosić się do zasad bezpiecznego korzystania                          

z Internetu, zagrożeń i cyberprzemocy, roli social mediów, a także pozytywnych aspektów 

wykorzystania zasobów sieci internetowej.  

2. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  

3. Praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy, klasę do której 

uczeń uczęszcza.  Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez 

uczestnika konkursu lub w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzica lub prawnego 

opiekuna i przekazać go nauczycielowi informatyki. 

4. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. 

5. Prace należy przesłać na adres: konkurszse1@o2.pl 

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.  

7. Termin oddania prac upływa 17.12.21 

8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Ocena pracy 

konkursowej dotyczyć będzie w szczególności: 

   a. trafności doboru tematu pracy, 

  b. jakości wykonania, 

  c. kreatywności i oryginalności.  

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do 

złożonych prac. 

11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 



Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

„Zagrożenia w cyberprzestrzeni w oczach młodzieży”  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _______________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE: 

EMAIL: _______________________________ 

TELEFON: _____________________________ 

PLACÓWKA: ___________________________ 

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / mojego dziecka celem udziału  

w konkursie dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego zakończeniem. 

 

_______________________________________________ 

podpis uczestnika  

 

_______________________________________________

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

(nieudzielenie zgody nie stanowi podstawy dla Organizatora do nieprzyjęcia zgłoszenia) 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na 

rozpowszechnianie wizerunku mojego_________________________lub mojego dziecka_________________________ 

do celów promocji konkursu : 

 na oficjalnej stronie internetowej placówki 

 na profilu znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook,  

 w materiałach promujących placówkę 

 w mediach lokalnych 
_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU 

 

Na podstawie art. 13Rozporządzenia 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych. 
 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

reprezentowany  przez Dyrektora 

Inspektor Ochrony Danych Naszym IOD jest 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

 tel.: 625919556 

 e-mail: zse@osw.pl 



Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na 
przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu. 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przez okres trwania konkursu lub wydarzenia; 
b. po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia lub przez okres5 lat kalendarzowych, licząc od 

kolejnego roku po zakończeniu konkursu w przypadku wręczania nagród rzeczowych lub finansowych przez AD; 
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks 

cywilny. 

Odbiorcy danych 

Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS , 
US); 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. podmioty świadczące wsparcie 
informatyczne w zakresie programów obsługujących czytelników). 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa 

nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
b. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny 
sposób wpływało na Panią/Pana. 

c. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www placówki. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU 

 

Na podstawie art. 13Rozporządzenia 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informuję Panią / Pana, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.  

AD wyznaczył IOD którym jest: Sebastian Kopacki – inspektor.rodo@gmail.com 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawieświadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie 

Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub wydarzenia, po zakończonym konkursie lub wydarzeniu 

przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia lub przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od kolejnego roku po zakończeniu konkursu  

w przypadku wręczania nagród rzeczowych lub finansowych przez AD oraz przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub 

obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS, US), podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych (np. podmioty świadczące wsparcie informatyczne w zakresie programów obsługujących czytelników). 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy 

prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób 

wpływało na Panią/Pana. 

 

 


