Nauczyciele świetlicy
przy Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
serdecznie zapraszają wychowanków świetlic i ich opiekunów
do udziału w
XXI MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„MASKA KARNAWAŁOWA"

Cele konkursu:
• rozbudzanie wyobraźni oraz wrażliwości i aktywności plastycznej u dzieci,
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Warunki uczestnictwa:
•
•
•

w konkursie uczestniczą tylko wychowankowie świetlic szkolnych z wrocławskich szkół
uczestnik dostarcza pracę w formie płaskiej lub trójwymiarowej ,wykonaną dowolną techniką
plastyczną na adres organizatora /pocztą lub osobiście
z jednej placówki mogą być dostarczone trzy prace konkursowe

.
Termin :
•
•
•

prace należy dostarczyć do 5 lutego 2021r.
wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 8 lutego 2021r.
laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu:
Tel: 71 798 68 54 w. 202
Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałych pomysłów i dobrej zabawy!!

Załączniki:
1.
2.

Zgoda na udział w konkursie
Zasady przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami

Załącznik 1 do Regulaminu
(zgoda na udział w Konkursie)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Potwierdzam swoją zgodę na udział ___________________________________________ (imię i nazwisko) w XXI
Miejskim Konkursie Plastycznym ,,Maska karnawałowa” .

__________________________
Miejscowość i data

________________________________
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
________________________________________
(imię i nazwisko uczestnika)

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z przeprowadzenia XXI Miejskiego Konkursu Plastycznego ,,Maska
karnawałowa” przez Szkołę Podstawową nr 50 we Wrocławiu.
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed
cofnięciem zgody.

____________________________________
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych uczestników XXI Miejskiego Konkursu Plastycznego ,,Maska
karnawałowa”, (dalej: Konkurs) jest Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112
Wrocławiu.
2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą jest nim Inspektor Ochrony
Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski, z którym można skontaktować się pod adresem: CORE
Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznań, e-mail: inspektor@coreconsulting.pl.
3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie zgody i w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z jego regulaminem, a w przypadku finalistów i laureatów - w celu opublikowania wyników i
wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku,
dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz Organizatora.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu
lub wycofania zgody, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą
przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa
swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie.
6. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe ale ich
niepodanie i niewyrażenie zgody spowoduje, iż udział w konkursie nie będzie możliwy.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach
realizacji konkursu: inne placówki oświatowe, sponsorzy,
9. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
10. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez
Organizatora.
11. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.
12. Powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, ul.
Czeska 38, 51-112 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl
13. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.

Załącznik 2 do Regulaminu
(Zasady przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami)
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ XXI MIEJSKIEO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „MASKA KARNAWAŁOWA”
1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, z której
wywodzi się uczestnik, przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Placówka oświatowa poprzez
przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych
osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.
2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest zapewnić
wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego - formularza zgody na udział
w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga wyrażenia zgody co najmniej na
udział uczestnika w Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika
w dalszych etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej wyrażenie
lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie.
4. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organizatorowi wraz ze
zgłoszeniem uczestników do Konkursu.
5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest zapewnić ich
poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie zabezpieczeniami (nie
mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp mają wyłącznie osoby
upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników – a
przed ich przesłaniem do Organizatora).
6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania z
zewnętrznych podwykonawców.
7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym ochrony
jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku mailem na adres
inspektor@coreconsulting.pl
8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych
zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności
Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl
9. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie kserokopie
formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie dotyczy to pozostałej
dokumentacji związanej z Konkursem.
10. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze
przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się
audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit.
h) RODO).

