
REGULAMIN KONKURSU ŚWIETLICOWEGO – „PUZZLOMANIA” 

 

Nazwę konkursu: 

 

 

„Puzzlomania” 

Dane organizatora: 

(Nazwisko i imię  

nauczyciela koordynatora) 

 

Wronka Monika 

Miejsce i czas organizacji 

konkursu:  

 

Filia SP 342 - Świetlica 

klasy 3, s.2.1.1  

Data: 17.11.2021r., godz. 9.20  

klasy 2, s. 1.1 

Data: 18.11.2021 r., godz. 9.15 

klasy 1, s.1.1 

Data: 19.11.2021 r., godz. 9.15 

Z uwagi na stan epidemii terminy i miejsce, mogą ulec zmianie. 

Kryteria definiujące osoby 

uprawnione do udziału w 

konkursie: 

Grupa wiekowa: klasy 1-3. 

Dzieci, które uczęszczają do świetlicy szkolnej . 

Zgłoszenia przyjmowane są w ograniczonej ilości. 

Do 5 uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych klas: 1-3. 

Procedurę przystąpienia 

do konkursu: 

 

Zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO. 

Oświadczenie dotyczące udziału w konkursie. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

Dostarczenie zgody i oświadczenia do wychowawcy świetlicy lub 

na adres e-mail: mwronka@sp342.waw.pl 

najpóźniej do dnia 16 listopada (wtorek). 

Harmonogram konkursu: 

 

Ogłoszenie konkursu – Librus oraz zamieszczenie regulaminu na 

stronie internetowej szkoły w zakładce –„ Świetlica”. 

Zapisy dzieci i wyrażenie zgody i podpisanie oświadczenia  

oraz przekazanie do organizatora – do dnia 16.11. 2021 r. 

Przebieg konkursu: 

Kl. 3 w dniu 17.11.2021 r o godz. 9.20,  

Kl. 2 w dniu 18.11.2021 r. o godz. 9.15, 

Kl. 1 w dniu 19.11.2021 r. o godz. 9.15. 

Ogłoszenie wyników: do 24. 11. 2021 r. 

Rozdanie nagród: do dnia 26.11.2021 r. 

Opis nagród: 

 

Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. 

Nagrody rzeczowe dla laureatów - finansowane przez Fundusz 

Rady Rodziców. 

Kryteria wyboru 

zwycięzcy: 

Wybór zwycięzcy uzależniony jest od czasu układania, 

 ilości ułożonych puzzli i samodzielności. 

Sposób przekazania 

nagrody: 

Nagrody wręcza organizator w szkole. 

Zakres danych osobowych 

niezbędnych do udziału w 

konkursie i odebrania 

nagrody: 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, 

podpisaną zgodę na udział w konkursie oraz oświadczenie 

dotyczące udziału w konkursie.  

Załącznik nr 1. 

Forma publikacji 

wyników: 

Wyniki konkursu będą dostępne w ogłoszeniach  

za pomocą e-dziennika oraz w zakładce: „Świetlica”. 

 

 
 

Klauzula informacyjna RODO 

about:blank


1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela 

ustawowego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im . Jana M. 

Szancera, w Warszawie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) udziału w w/w Konkursie  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;  
b) udostepnienia tych danych, w tym wizerunku, na stronie internetowej organizatora 
Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;. 
c) zabezpieczenia Administratora na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń 
związanych z uczestnictwem w Konkursie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
– „prawnie uzasadniony interes”. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.  

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ale nie wpłynie 

to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji Konkursu, 

b) czas do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu, 

c) przedawnienie roszczeń. 

Administrator może sam usunąć dane osobowe, jeśli uzna, że cel przetwarzania danych został 
już zrealizowany.  
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do 

danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia 

danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych 

danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 

RODO 

7. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym 

czasie. 

8. Administrator będzie udostępniać dane osobowe uczestników Konkursu na swojej stronie 

internetowej, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania.  

Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które w 

ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz 

Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych wspierających Administratora 

od strony technicznej, firmom hostingowym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne 

oraz firmom zajmującym się utylizacją dokumentacji). 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@dbfo.waw.pl.  

11. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 

Warszawa). 

about:blank

