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V Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczny Internet  

- Działajmy razem!"  

pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

i Prezydenta Miasta Częstochowy 
 

 
 
I. Cele: 

 propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz 
zapobiegania przemocy wśród dzieci, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, 

 upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci, 

 wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności, 

 wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby, 

 radość przedstawiania swych zdolności. 

 
II. Organizator konkursu: 

 
  Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi 

w Częstochowie  
tel./fax 34 362 71 48 
e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl 

mailto:sp29@edukacja.czestochowa.pl
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III. Termin nadsyłania prac: 
Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do  26 lutego 2021 r. (decyduje data 
wpłynięcia pracy do Sekretariatu Szkoły, a nie data stempla pocztowego). 

 
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 

  42-221 Częstochowa 
Z dopiskiem (DBI 2021) 

 
IV.  Zasady Konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 
2. Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach wiekowych. 

I kategoria: 
Klasy I-III 
II kategoria: 
Klasy IV-VI 
III kategoria: 
Klasy VII-VIII 
 

Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany  
w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4.  
Do plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem w wyżej wymienionym formacie.  
Płytę należy opisać jak w punkcie 4 a-c (poniżej). 
 
3. Praca została wykonana indywidualnie, samodzielnie, nigdzie do tej pory nie była publikowana  
i nagradzana.  

4. Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:  
a) Imię i nazwisko autora.  
b) Klasę.  
c) Nazwę szkoły.  
d) Dane opiekuna konkursu w danej szkole.  
e) Zgodę rodziców ucznia na wzięcie przez niego udziału w Konkursie (dołączyć do pracy) 
5. Dane wymienione w pkt 4 a-d załączamy na odwrocie pracy w prawym górnym rogu, zgodę 
rodziców przekazujemy wraz z pracą. 

6. Każda szkoła podstawowa może zgłosić nie więcej niż 3 prace konkursowe.  

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2021 r. 

8. Informacja o zwycięzcach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres szkoły laureata.  
 
V. Kryteria oceny i nagrody:  
1. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych (miejsca I-III).  

2. Komisja może przydzielić miejsca ex aequo oraz wyróżnienia. 

3. Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu  
oraz walory artystyczne pracy  
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4. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
 
VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi. 

Z administratorem danych można skontaktować poprzez: 
a. adres do korespondencji: ul. św. Rocha 221 42-221 Częstochowa, 
b. numer telefonu: 34 362 71 48, 
c. adres e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest ze pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 
a. Dane osobowe podane przez uczestnika podczas zgłoszenia lub później w trakcie trwania 

Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników, 
a także publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa  
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną 
upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu  
na podstawie: 

 wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,  
a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej  
i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji 

 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, jaki określony 
jest w pkt. 3 b, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym przypadku dane osobowe, w 
szczególności wizerunek rozpowszechniane będą na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z 
dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - *„Zezwolenia nie 
wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231) 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące 
usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty 
zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma 
zapewniająca hosting strony internetowej. 
Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych.  
W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 
znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali. 

mailto:sp29@edukacja.czestochowa.pl
mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl


Strona 4 z 5 

 

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych,  
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły. 
W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania 
określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania  
od Administratora: 
a. dostępu do swoich danych; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. usunięcia danych osobowych; 
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ; 
g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 

VII. Uwagi końcowe:  
1. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw 
osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

2. W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne informacje  
lub wpłynęły do Organizatora po terminie - 26 lutego 2021 r.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn  
od niego niezależnych.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek 
okoliczności niezależnych od niego.  

5. Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych 
uczniów nagrodzonych w konkursie.  

8. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.  

9. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty uczestnictwa w Konkursie. 

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do prezentacji prac związanych z Konkursem. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany 
oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora. 
12. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga 
organizator. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
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Wspierają nas:  Patronat medialny: 
 
 

 

 
 


