Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2021
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży
„Życie rodzinne online i offline.
Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej
Organizatorem.
1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których
realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”, zwany dalej
Programem.
1.3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.uodo.gov.pl/tdts
1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. CEL I ZADANIE KONKURSOWE
2.1 Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i rodziców,
popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, podkreślenie istotnej roli
tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka, a także zachęcenie
młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony
prywatności i danych osobowych w życiu online i offline.
2.2 Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców „Życie rodzinne online
i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” i przedstawienie za pomocą krótkiego
i jasnego przekazu zasad ochrony danych osobowych.

3. ZASADY ORGANIZACYJNE
3.1 Uczestnik Konkursu przygotowuje pracę w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu
ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg, .avi,
mp3, mp4, wav.
3.2 Prace konkursowe przekazuje Organizatorowi Konkursu, Koordynator Programu w szkole do dnia
15 kwietnia 2021 roku, w formie elektronicznej pod adresem: https://pliki.uodo.gov.pl/pydio/
Hasło i login do przesłania pliku zostanie przekazane w odrębnym komunikacie na adres e-mail
Koordynatora Programu w szkole/placówce doskonalenia nauczycieli.
3.3 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których
autorem jest uczeń szkoły biorącej udział w XI edycji Programu.
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3.4 Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie, lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia
zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz
wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3.5 Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczestników.
3.6 Każda praca zgłoszona do Konkursu musi zawierać wypełnione „Zgłoszenie do konkursu”,
stanowiące załącznik do Regulaminu, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
konkurs2021@uodo.gov.pl .
3.7 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w ocenie
prac.

4. NAGRODY
4.1 W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca oraz dwie nagrody
dodatkowe za wyróżnione prace uczniów.
4.2 Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych, a także formy i miejsca
ich wręczenia, zostaną przekazane przez Organizatora w odrębnym komunikacie.
4.3 Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom konkursu przez fundatorów nagród.
4.4 Prace konkursowe laureatów i innych wybranych uczestników konkursu będą rozesłane
do uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w celu rozpropagowania poradników
wśród rodziców, a także zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora (www.uodo.gov.pl).

5. ZASADY OCENY PRAC
5.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową , w skład której wejdą przedstawiciele
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.2 Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematem oraz trafność i jasność przekazu;
- walory artystyczne i twórcze podejście do tematu;
- wartość merytoryczna i rzetelne opracowanie tematu.
5.2 Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję
konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie. Od ww.
decyzji nie przysługuje odwołanie.

6. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
6.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 maja 2021 roku na stronie internetowej
http://www.uodo.gov.pl/tdts , a osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pisemnie
i/lub telefonicznie przez Organizatora o wynikach konkursu, wygranej oraz sposobie odbioru
nagrody.
6.2 W przypadku, gdy organizacja uroczystości wręczenia nagród zaplanowana na początek czerwca
2021 roku nie będzie możliwa do zrealizowania, nagrody zostaną przekazane pocztą tradycyjną.
6.4 Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, takich jak koszty
przejazdu i utrzymania w Warszawie.
6.5 Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu z zastosowaniem
odpowiednich przepisów prawa, jeżeli wartość nagrody rzeczowej będzie przekraczać 2000 zł.
Fundatorzy nagród zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387z późn. zm.), przed wydaniem nagród zwycięzcom konkursu
obliczą, pobiorą od nich i odprowadzą do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowych od wartości nagród w wysokości 10 %.
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6. PRAWA AUTORSKIE I INNE
6.1 Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich
autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części
na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
6.1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
6.1.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6.2 Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających
prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.
6.3 Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora
Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych
oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę
na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów
prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora
imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie.
Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń
mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub
elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane
jakiekolwiek wynagrodzenie.
6.5 Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je
na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie
ich wizerunku.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów
technicznych czy organizacyjnych.
7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7.5 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).
7.6 W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z Panią Martą Mikołajczyk,
pracownikiem Wydziału Edukacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (tel. 22 5310455, e-mail: tdts@uodo.gov.pl ).
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Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
„Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych.”
(w przypadku autora pracy, który nie osiągnął pełnoletniości)
Dotyczy pliku - pracy konkursowej o nazwie:
Imię i nazwisko autora pracy:
Klasa:
Nazwa szkoły i adres:
Adres e-mail / numer telefonu opiekuna prawnego do kontaktu:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………….…..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam że,
zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy
o ochronie danych osobowych” organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
i akceptuję jego warunki,
2. Wyrażam
zgodę
na
udział
………………………………………………………………...
(imię i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie,
3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora,
w jego działalności statutowej,
4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste
i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu
naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,
6. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie,
bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy,
na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy
do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem
Internetu;
7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie
na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
8. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
1.

…………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z p. Magdaleną
Piasecką, Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) za pośrednictwem
poczty elektronicznej
e-mail: iod@uodo.gov.pl .
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu,
a także w działalności edukacyjno - informacyjnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach
Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez
Prezesa
UODO
w
interesie
publicznym,
które
polega
na
upowszechnieniu
w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci, wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach
i prawach związanych z przetwarzaniem danych, a także w celach archiwizacyjnych
i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 zwanego dalej RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b RODO.
5. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.
6. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
7. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych uczestników
w konkursie, na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w działalności
edukacyjno-informacyjnej czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej UODO.
8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony
w tych przepisach.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody
tej osoby przed jej cofnięciem.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy
konkursowej w sposób zautomatyzowany.
1.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - autora
pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez
stronę internetową Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno –
informacyjnej Organizatora.
………………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronie internetowej
Organizatora.
………………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz z nazwą szkoły
w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
Konkursie i jego wynikach.
………………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
„Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych.”
(w przypadku autora pracy, który jest pełnoletni)

Dotyczy pliku - pracy konkursowej o nazwie:
Imię i nazwisko autora pracy:
Klasa:
Nazwa szkoły i adres:
Adres e-mail / numer telefonu do kontaktu:
Oświadczam że,
1.

2.
3.
4.

5.

6.

zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o
ochronie danych osobowych” organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
i akceptuję jego warunki,
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora,
w jego działalności statutowej,
złożoną na konkurs pracę wykonałem/łam osobiście i przysługują mi wszelkie autorskie prawa majątkowe i
osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z
tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,
z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie,
bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
d) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
e) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy,
na dowolnych nośnikach danych;
f) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy
do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem
Internetu;
g) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie
na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

…………………………………………………………… Data i podpis autora pracy
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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z p. Magdaleną
Piasecką, Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) za pośrednictwem
poczty elektronicznej
e-mail: iod@uodo.gov.pl .
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu,
a także w działalności edukacyjno - informacyjnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach
Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez
Prezesa
UODO
w
interesie
publicznym,
które
polega
na
upowszechnieniu
w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci, wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach
i prawach związanych z przetwarzaniem danych, a także w celach archiwizacyjnych
i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 zwanego dalej RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b RODO.
5. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.
6. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO na
potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
7. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych uczestników
w konkursie, na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w działalności
edukacyjno-informacyjnej czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej UODO.
8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony
w tych przepisach.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody
tej osoby przed jej cofnięciem.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy
konkursowej w sposób zautomatyzowany.
1.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących jako autora pracy, dla celów związanych
z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora.
………………………………………………………………………… Data i podpis autora pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora.
………………………………………………………………………… Data i podpis autora pracy

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako autora pracy wraz
z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
………………………………………………………………………… Data i podpis autora pracy
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