Regulamin
XVIII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego on-line
w roku szkolnym 2019/2020 organizowanego przez
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze
Temat konkursu: „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”
I.
Założenia ogólne.
1. Celem konkursu jest:
● popularyzacja wiedzy informatycznej,
● rozwijanie zainteresowań związanych z informatyką,
● kształcenie umiejętności posługiwania się Internetem.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu Polski.
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II.
Organizacja konkursu.
1. Konkurs przebiega jednoetapowo.
2. Każdy uczestnik konkursu musi mieć własne konto pocztowe.
3. Na dwa tygodnie przed planowanym konkursem zostanie uruchomiona strona testowa
w linku Testy i ankiety pod nazwą - Test XVIII OGKI online.
4. Pytania konkursowe będą udostępnione dnia 20 marca 2020 r. na stronie PCDN
i PPP w Górze w godz. 10:00 - 10:30.
5. Pytania zostaną udostępnione na stronie: https://pcdn.edu.pl w linku Testy i ankiety
pod nazwą - XVIII OGKI online.
6. Wyniki eliminacji finałowych zostaną opublikowane w zakładce konkursy na stronie
PCDNiPPP w Górze, po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
laureata.
7. Laureatem zostaje 1 uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie
dokonywanej automatycznie przez system. W przypadku wielu osób uzyskujących ten
sam wynik punktowy, laureata określa się na podstawie najkrótszego czasu udzielania
odpowiedzi zarejestrowanego przez system.
8. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. o godzinie
13.00 w PCDNiPPP w Górze.
III.
Sponsorzy.
1. Nagrody dla laureatów konkursu funduje Powiat Górowski i inni sponsorzy.
2. Organizatorzy zapewniają ogłoszenie listy sponsorów w Internecie na stronie www
PCDNiPP-P w Górze oraz reklamę w czasie eliminacji konkursowych.
IV.

Postanowienia końcowe.
Konkurs zostanie zamieszczony na liście konkursów kuratoriów dolnośląskiego,
lubuskiego i wielkopolskiego.

V.
Ochrona danych osobowych.
1. Na przetwarzanie danych osobowych w konkursie uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, którego skan przesyła na adres pcdn@pcdn.edu.pl
w załączniku do regulaminu, który zawiera również klauzulę informacyjną
w zakresie przetwarzania danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych.
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2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik nie może
zostać laureatem konkursu, ustala się kolejnego laureata z listy wyników.
3. Górowska Komisja Konkursowa wystąpi o taką zgodę do szkoły po wyłonieniu
laureata.
4. W czasie trwania turnieju, przeglądu lub konkursu uczniowie powinni się znajdować
pod opieką nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza lub swoich rodziców lub
prawnych opiekunów. Organizator nie odpowiada za indywidualne bezpieczeństwo
ucznia w czasie przebywania na korytarzach, toaletach w drodze na konkurs lub
w czasie powrotu do domu.
5. Treść zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych jest do pobrania na stronie
https://pcdn.edu.pl w zakładce Konkursy w miejscu opublikowania niniejszego
regulaminu.

Uczestnictwo w konkursie wymaga zalogowania do serwisu https:pcdn.edu.pl. Jeśli nie masz
konta musisz się zarejestrować wpisując swoje dane. Jeśli dane nie będą poprawne, możesz
być nie uwzględniony przy ocenie.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie udziału w:
………………………………….………………………………………………………………..
………………………………….………………………………………………………………..
/podaj pełną nazwę konkursu, turnieju itp./
organizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze oraz w celach promocyjno-marketingowych
w roku szkolnym ………………………..
…………………………………………………………..……………............................
/imię i nazwisko uczestnika/
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:

a) zbierania i przetwarzania informacji o wynikach wszystkich etapów konkursu,
b) publikowania wyników kwalifikacji uczestników do etapu powiatowego i wyższych
etapów na stronie internetowej organizatora oraz Powiatu Górowskiego – organu
prowadzącego,
c) publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej
organizatora oraz Powiatu Górowskiego – organu prowadzącego,
d) publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursów w formie gali
laureatów (lisy obecności, zdjęcia itp.),
e) udostępniania na stronie internetowej organizatora scenariuszy lekcji w przypadku
konkursów dla nauczycieli na czas nieokreślony.
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
wizerunku autora przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra, zwanym dalej
„PCDNiPP-P”, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej
PCDNiPP-P prowadzonej za pośrednictwem:

a) wystaw organizowanych przez PCDNiPP-P,
b) witryny internetowej PCDNiPP-P pod adresem https://pcdn.edu.pl
c) witryn internetowych organu prowadzącego – Powiat Górowski pod adresami:
https://powiatgora.pl oraz https://www.facebook.com/powiatgora/
Czy musisz wyrazić zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy zgody na przetwarzanie
tych danych, uczestnik nie może brać udziału w danym konkursie organizowanym przez nas.
Wyrażenie zgody w zakresie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość (lub jej brak)
udziału w konkursie.

Uwaga. Przed podpisaniem zgody zapoznaj się z klauzulą informacyjną na drugiej
stronie.

1

Niepotrzebne skreślić
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………….……….………
/miejsce, data/

…………………………………………………
/podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub
pełnoletniego uczestnika/
Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), określane jako „RODO”. W związku
z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to
po dniu 25 maja 2018 roku.
Administratorem danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra
tel. (65) 544 12 77, email: pcdn@pcdn.edu.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. (65) 544 12 77, iod@pcdn.edu.pl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cel przetwarzania:
Dane osobowe Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań
statutowych i ustawowych wynikających z przepisów prawa oświatowego. W szczególności
dotyczy to możliwości udziału w różnej formie konkursów organizowanych wspólnie przez
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
w Górze oraz szkołę/placówkę uczestnika.
Podstawa prawna przetwarzania:
a) Art. 6 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
c) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania RODO,
d) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz.1481 z późn. zm.),
e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz.1148 z późn. zm.),
g) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019 poz. 1479 z późn. zm.),
h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045),
i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 369).
Jakie dane przetwarzamy?
W szczególności są to takie dane jak: nazwisko, imię, nazwa szkoły oraz jej dane teleadresowe,
imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
Czy musisz wyrazić zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy zgody na
przetwarzanie tych danych, uczestnik nie może brać udziału w danym konkursie, organizowanym
przez nas.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
usunięcia swoich danych w prawnie uzasadnionym przypadku. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane nie ulegają
profilowaniu (zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w trakcie ich przetwarzania).
Jak długo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata szkolne, a przechowywane zgodnie
z przepisami o archiwizacji. Materiały promocyjne, prace i wytwory laureatów konkursów, a także
materiały wizerunkowe będą przechowywane przez okres 2 lat szkolnych. Scenariusze lekcji
zostaną umieszczone na czas nieokreślony.
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7.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom?
Jedynie w uzasadnionych prawnie przypadkach dane osobowe przekazywane są uprawnionym do
tego instytucjom (np.: sąd, prokuratura, policja). Informacji o wynikach etapów szkolnych nie
będziemy przekazywali innym szkoło/placówkom.
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