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Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VIII

„Być fair w Internecie”
Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie,
ul. Porajów 3 zaprasza chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym pt. „Być fair w Internecie”.

Celem konkursu jest :
 Rozpowszechnianie pozytywnych stron korzystania z Internetu, takich
jak: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań,
 Promowanie wśród dzieci wzajemnego szacunku i zasad kultury podczas
korzystania z komputera,
 Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności plastycznych oraz
kreatywności.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych ,
klas IV-VIII,
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 marca 2019 r .
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r.
O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione drogą mailową.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką na papierze
w formacie A3 lub A4.
5. Do pracy plastycznej należy dołączyć informacje zawierającą: imię
i nazwisko autora, klasę, wiek.
6. Prace powinny zawierać treści pozytywne, godne naśladowania
w umiejętności korzystania z Internetu.
7. Wraz z pracą prosimy o wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia
Załącznik 1 oraz klauzuli RODO Załącznik 2.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do p. Małgorzaty Ziędalskiej (pokój
pedagoga, s. 202 tel. 22 811 40 07 wew. 17) lub do p. Ilony Drop
(kierownik świetlicy tel. 22 811 40 07 wew. 13).
9. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 związek pracy z tematem konkursu,
 wartość artystyczna i oryginalność pracy,
 samodzielność wykonania.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział
w konkursie.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów
przesyłki.
3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą
oceniane.

Zapraszamy!
Małgorzata Ziędalska
Ilona Drop

Załącznik 1

Zgłoszenie na konkurs plastyczny pt.
„Być fair w Internecie”.

Temat

Imię i nazwisko
ucznia

Klasa

Nazwa i adres
szkoły

Imię i nazwisko
opiekuna

Kontakt

Załącznik 2
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM „BYĆ FAIR W INTERNECIE”
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki
…………………………………………………………. (podać imię i nazwisko dziecka) przez Szkołę
Podstawową nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa w zakresie: imię,
nazwisko, wizerunek w związku uczestnictwem w konkursie plastycznym „Być fair w
Internecie” organizowanym przez w/w placówkę. Oświadczam, że mam świadomość, że
wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………..
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanej dalej RODO,
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Szkoła
Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie reprezentowana przez Dyrektora
zwana dalej Administratorem lub Placówką. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest
możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
tel.: 22/510-36-20 wew. 212
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
adres: DBFO, ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
2) Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursach organizowanych przez
Placówkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie
możliwe wzięcie udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna
i w każdej chwili można ją wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki
obowiązek bądź uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego administrator
będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia
przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora, są to firmy
informatyczne wspierające Placówkę od strony informatycznej/technicznej, firmy
wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
4) Dane osobowe
międzynarodowych.
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5) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
6) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby konkursu do czasu
wycofania tej zgody. Administrator może też takie dane usunąć wcześniej, jeśli uzna, że
skończy się cel przetwarzania danych.
7) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku
z uczestnictwem w konkursie przysługuje 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.
8) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Zapoznałam/zapoznałem się
……………………………..
Data, imię i nazwisko

