Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów

„Mam prawo do ochrony prywatności i danych osobowych ”
zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych
– inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”,
(„Regulamin”)
1.

INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU

1.1

Celem konkursu „Mam prawo do ochrony prywatności i danych osobowych” jest wyłonienie
laureatów wśród uczniów szkół, którzy wykażą się wiedzą i kreatywnością z zakresu tematyki
konkursu i przygotują najlepsze prace literackie, plastyczne lub multimedialne na temat prawa
do prywatności i ochrony danych osobowych. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci
i młodzieży do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych
poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat.

1.2

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów objętych
Ogólnopolskim Programem Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa
skierowana do uczniów i nauczycieli”, zwany dalej Programem.

1.3

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w jednej z następujących form:
literackiej, multimedialnej lub plastycznej.

1.4

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1.5

Uczestnik konkursu musi być autorem pracy konkursowej wykonanej w ramach inicjatyw
podejmowanych przez szkoły i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
szkolnym 2012/2013 w ramach III edycji Programu.

2.

ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU

2.1

Organizatorem konkursu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
zwany dalej Organizatorem.

2.2

Sponsorem konkursu jest Fellowes Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Górczewskiej 69/73, zwana dalej Sponsorem.

3.

UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, które zostały
objęte III edycją Programu, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w konkursie.

4.

PRACA KONKURSOWA

4.1

Praca konkursowa powinna być przygotowana w jednej z następujących form:
4.1.1 literackiej, tj. esej, list, opowiadanie, reportaż, felieton itp. – do 3000 znaków bez spacji,
przygotowanej w formie pliku tekstowego (czcionka Times New Roman 12pt, odstęp
między wierszami 1,5 wiersza, marginesy stron o wartości 2,5 cm), a następnie
skonwertowana
do pliku PDF, lub
4.1.2 multimedialnej, tj. np. prezentacja multimedialna (np. slajdy w preferowanym programie
Power Point, fotoblog w Internecie, amatorski film lub nagranie dźwiękowe
(do 4 minut, w preferowanym formacie MP4), itp., lub
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4.1.3 plastycznej, tj. praca wykonana w dowolnej technice np. rysunek, grafika, plakat itp.
4.2

Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem
jest osoba zgłaszająca. Każdy z uczestników może złożyć w konkursie tylko jedną pracę.

4.3

Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły
oraz wiekiem ucznia.

4.4

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw
i w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun prawny autora pracy zgadza się na
jej późniejsze upowszechnienie, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia
i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły.

5.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

5.1

Zgłoszenie do konkursu powinno zostać nadesłane do dnia 20 maja 2013 roku
na następujący adres:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Na kopercie należy wpisać: „Konkurs: „Mam prawo do ochrony prywatności i danych
osobowych”.

5.2

Zgłoszenie do konkursu można również złożyć w kancelarii Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie, Budynek Intraco, piętro 11.

5.3

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 pracę konkursową, odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w czasie transportu,
 wypełnione i podpisane „Oświadczeniem opiekuna prawnego autora pracy”,
które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, które stanowi Załącznik nr 2
do Regulaminu

5.4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe
w wyniku transportu pocztowego. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi
i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.

5.5

Prace niespełniające warunków określonych w pkt 4, a także złożone niezgodnie z zasadami
określonymi w ppkt 5.1 – 5.3 lub przez osoby niespełniające wymagań wskazanych w pkt 3
nie będą brały udziału w konkursie.

6.

NAGRODY

6.1

W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
6.1.1 nagroda główna za zajęcie I miejsca w postaci nagrody rzeczowej
- Tablet Goclever R104 o wartości 477,24 zł. (brutto)
6.1.2 nagrody dodatkowe – za wyróżnione prace uczniów.

6.2

Dodatkowo, fragmenty lub całe prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu
zostaną zaprezentowane na wystawie w Hotelu Hilton w Warszawie, w dniach 23-26 września
2013 roku podczas 35 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i
Prywatności, jak również na portalu www.giodo.gov.pl.
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6.3

Laureaci konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie do Warszawy na seminarium
podsumowujące Program w dniu 3 czerwca 2013 roku, podczas którego wręczone zostaną
nagrody, a także pamiątkowe dyplomy.

6.4

Nagroda rzeczowa za zajęcie miejsca I przysługuje w liczbie sztuk 1, niezależnie od liczby
osób, które będą uczestniczyły w przygotowaniu pracy konkursowej i nie podlega wymianie
na ekwiwalent pieniężny.

6.5

Nagroda rzeczowa za zajęcie miejsca Igo zostanie wydana przez Sponsora. Wartość tej nagrody
jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r.,
poz .361 z późn. zm.).

7.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

7.1

W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą
przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.2

Kapituła komisji oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z ideą, celami i tematem konkursu,
- wiedza z dziedziny prawa do prywatności i ochrony danych osobowych,
- oryginalne podejście do tematu i walory literackie oraz artystyczne,
- przejrzystość struktury pracy, spójność i estetyka oraz poprawność językowa,
- kreatywność formy przekazu i języka,
- dobór środków i technik wykonania pracy.

7.3

Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

8.

WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

8.1

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24 maja 2013 roku na stronie internetowej
www.giodo.gov.pl lub na podstronie http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom

8.2

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie i miejscu
wręczenia nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8.3

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 3 czerwca 2013 roku w Warszawie podczas
seminarium podsumowującego III edycję Programu „Twoje dane –twoja sprawa (…).

8.4

Organizator ani Sponsor nie pokrywają dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród
takich jak koszty przejazdu i utrzymania w Warszawie.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów
technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu pocztowego.

9.2

Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te prace, które wpłyną do Kancelarii Biura
GIODO do dnia 20 maja 2013 roku.

9.3

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

9.4

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

9.5

Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p. Marta Mikołajczyk, pracownik
Biura
Generalnego
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych
(e-mail: giododzieciom@giodo.gov.pl tel.22 860 73 95)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………… .
(imię i nazwisko autora pracy)
w konkursie pt. „Mam prawo do ochrony prywatności i danych osobowych” organizowanym przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej
pracy w działalności GIODO.

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………………………
Wiek: ………….
Dane teleadresowe szkoły: .............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Autor pracy jest uczniem (odpowiednie zaznacz)”
◊ Szkoły podstawowej

◊ Gimnazjum

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………..

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………..
Adres e-mail opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………..
Numer telefonu opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………..
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej pracy autora.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Mam prawo do ochrony prywatności
i danych osobowych”, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
i akceptuję jego warunki

____________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO
AUTORA PRACY
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku
z udziałem w konkursie „Mam prawo do ochrony prywatności i danych osobowych” we wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

____________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO
AUTORA PRACY
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