
 
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE „BEZPIECZNI W SIECI” 

 

Organizator konkursu: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie, ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa 

 

Cele konkursu: 

- spopularyzowanie wśród uczniów bezpieczeństwa w Internecie, 

- rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych, 

- uświadomienie problemów związanych z bezpiecznym Internetem 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klas IV-VIII w powiecie złotoryjskim. 

 

Kategorie wiekowe: 

1.  klasy IV – VI, 

2.  klasy VII-VIII. 

 

Temat konkursu 

*  plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie „Bezpieczni w Sieci” 

 

Technika 

 Konkurs polega na wykonaniu w dowolnym edytorze grafiki pracy na dany temat. Praca musi zawierać 

elementy graficzne własnego autorstwa (musi być wykonana samodzielnie). Uczestnik konkursu może 

przysłać tylko jedną pracę konkursową. Pracę należy wykonać indywidualnie. 

 

Kryteria oceny: 

- umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej, 

- walory artystyczne, 

- oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu. 

 

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 

 

- Załącznik nr 1 - lista uczestników. 

- Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna. 

 

Prace bez załączników nr 1 i 2 nie będą oceniane przez jury. 

 

Termin nadsyłania prac -  28 listopada 2018 

 
Prace konkursowe należy przesłać na adres: bezpiecznywinternecie@wp.pl, w temacie wiadomości należy 

podać: imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę. Przesyłane pliki graficzne powinny być  

w formacie *.jpg w maksymalnej rozdzielczości 1024x768. 

 

 

Wynikach konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.bezpiecznyinternet.net.pl 

Dyplomy zostaną wysłane pocztą. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                      …………………………………………….. 
               Miejscowość i data                                                                                                      Placówka 

 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/RODZICA/OPIEKUNA 

 

1. Praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez uczestnika, nie była wcześniej zgłoszona  

w innych konkursach ani nie zdobyła nagrody bądź wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, prezentowania prac konkursowych w celach 

promocyjnych (niekomercyjnych), w mediach, na stronach internetowych. 

 

 

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

 

 
            ....…………………..………. 

                                Podpis nauczyciela/opiekuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

       



                                                                                                                                             Załącznik nr 2 

 

 

ZGODA: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

POWIATOWEGO KONKURSU „BEZPIECZNI W SIECI” 

Podstawa prawna 

obowiązku informacyjnego 

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) 

 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”. 

Administrator danych    Administratorem danych jest  dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Dworcowa 3,  

59-540 Świerzawa - Pan Czesław Leśniak. 

Dane kontaktowe   Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu  email: 

swierzawa.sp@wp.pl, telefonicznie pod numerem 75 713 5397 lub pisemnie:  ZESPÓŁ SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNY, ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa.  

Inspektor ochrony  

danych 

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem  

adresu email: iod@lesny.com.pl - Inspektor ochrony danych Leśny i Wspólnicy, Sp. z o.o., Łukasz 

Gąsiorek. 

Cele przetwarzania  

oraz podstawa 

 prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dzieci* będą przetwarzane na potrzeby powiatowego konkursu 

„Bezpieczni w Sieci”. Dane osobowe są przetwarzanie w celu wykonania zadania realizowanego   

w interesie publicznym. Podstawą takiego działania jest ustawa dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).  

Odbiorcy danych  • Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy 

tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. 

• Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy powierzyć do przetwarzania  

podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam systemy, przy czym zakres przetwarzania 

ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich 
jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy 

powierzenia danych. 

Okres przechowywania 

danych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa jednak nie dłużej niż przez 

okres uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci w  w/w konkursie oraz będą archiwizowane zgodnie  

z regulacjami  obowiązującymi  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie. 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą  
• Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  oraz  prawo  ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia swoich danych. Usunięcie 

danych będzie skutkowało uniemożliwieniem uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci w w/w konkursie.  
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z 

inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  

 

• Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy 

Rozporządzenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 860 70 86. 

Informacja o wymogu  

podania danych  

Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci w powiatowym konkursie 

„Bezpieczni w Sieci” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Świerzawie. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

     ………………………………………… 

                                                      Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:swierzawa.sp@wp.pl
mailto:iod@lesny.com.pl

