REGULAMIN KONKURSU
MROZEM MALOWANE
Nazwę konkursu:

MROZEM MALOWANE

Dane organizatora:
(Nazwisko i imię
nauczyciela koordynatora)
Zakres: wewnętrzny /
zewnętrzny
Miejsce i czas organizacji
konkursu:

Agnieszka Trzeszkowska, Daria Kuchciak, Magdalena Szymocha

Kryteria definiujące osoby
uprawnione do udziału w
konkursie:
Procedura przystąpienia do
konkursu:

Cele konkursu:

Harmonogram konkursu:

Opis nagród:
Kryteria wyboru zwycięzcy:

Sposób przekazania
nagrody:
Zakres danych osobowych
niezbędnych do udziału w
konkursie i odebrania
nagrody:
Forma publikacji wyników:

Konkurs wewnętrzny
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Warszawie, świetlica
szkolna.
Termin konkursu: 15.12.2021 – 14 .01.2022 r.
Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas I – VI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342
w Warszawie.
Prace należy złożyć w określonym terminie do organizatorów.
Tematyka prac powinna obejmować plastyczne przedstawienie
mroźnych obrazków.
Prace należy wykonać w dowolnej technice plastycznej.
Format prac: A4 lub A3.
- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody;
- rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych dzieci;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami
plastycznymi;
- prezentowanie swoich możliwości twórczych.
Ogłoszenie konkursu: 15.12.2021 r.
Zgłaszanie prac konkursowych: do 14.01.2022 r.
Ocena i wystawa prac konkursowych: po 17.01.2022 r.
Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce.
Pod uwagę będą brane: samodzielność wykonania pracy,
zgodność z tematem, estetykę, oryginalność i kreatywność
w doborze technik plastycznych.
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście
przez organizatorów.
Na odwrocie prace powinny zawierać następujące informacje: imię,
nazwisko i klasę autora.
Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica/opiekuna
prawnego, dotycząca udziału w konkursie.
Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie dziennika
elektronicznego Librus. Wszystkie prace będą zaprezentowane na
pokonkursowej wystawie w holu głównym szkoły.
Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
zasady powyższego regulaminu oraz publikację prac na szkolnej
stronie internetowej. Prace przechodzą na własność organizatora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):
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 i przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o laureatach
Konkursu
oraz
ich
prac
na
stronie
internetowej
Szkoły/galerii
w siedzibie i/lub Filii Szkoły Organizatora, czy w mediach w związku z promocją działalności
edukacyjnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania
wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody (podstawa prawna –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
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. 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 wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
d) czas do momentu wycofania zgody,
e) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:
a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych
oraz kopię danych),
b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes,
f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom w zakresie wskazanym w ust. 2 lit.
a powyżej, 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).
8. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych
związanych z przekazaniem nagród.
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
,++

11. pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@dbfo.waw.pl.

