Regulamin ogólnopolskiego konkursu w ramach VIII edycji Programu
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych
– inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”
(„Regulamin”)

1. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU
1.1 Organizatorem
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

konkursu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
zwany dalej Organizatorem.
Celem konkursu jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie
wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli w
ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa
skierowana do uczniów i nauczycieli” zwanego dalej Programem.
Konkurs adresowany jest do:
1.3.1 Szkół będących Uczestnikami Programu, w rozumieniu Regulaminu Programu.
1.3.2 Placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli będących Partnerami metodycznymi, w
rozumieniu Regulaminu Programu.
Przedmiotem oceny w ramach konkursu są najciekawsze inicjatywy edukacyjne podjęte przez
Uczestników Programu oraz Partnerów metodycznych w ramach realizacji VIII edycji Programu,
które zostaną wymienione i opisane w formie tekstowej wraz z załącznikami dokumentującymi
podjęte działania.
Przez inicjatywę edukacyjną, o której mowa w pkt. 1.4 Regulaminu, należy rozumieć działania
podejmowane w ramach VIII edycji Programu mające na celu upowszechnienie wiedzy o
ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli oraz rodziców
(np. ciekawe lekcje, zajęcia, gry, konkursy, przedstawienia, materiały edukacyjne oraz inne
interesujące wydarzenia) czy wypracowane autorskie scenariusze zajęć/inicjatyw na podstawie
których były realizowane inicjatywy edukacyjne i które będą mogły być wykorzystane przy
realizacji Programu przez innych uczestników w przyszłości.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Zasady konkursu zawarte są Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz
na jego stronie internetowej: www.giodo.gov.pl
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady Regulaminu.

2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być podmioty, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu, które na dzień
złożenia zgłoszenia są Uczestnikami Programu lub Partnerami metodycznym w ramach VIII edycji
Programu.
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3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
3.1 Zgłoszenia do konkursu może dokonać dyrektor placówki. Każdy z uczestników konkursu, o
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

którym mowa w pkt. 1.3 Regulaminu może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
Zgłoszenie do konkursu należy przesłać elektronicznie na adres: giododzieciom@giodo.gov.pl
oraz pocztą tradycyjną / złożyć osobiście w terminie do dnia 8 maja 2018 roku (decyduje data
stempla pocztowego) do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa (budynek Intraco), z dopiskiem „Konkurs dla placówek 2018”.
Do zgłoszenia może być dołączona płyta CD lub DVD zawierająca pracę konkursową wraz z
załącznikami w wersji elektronicznej.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać opis najciekawszej inicjatywy edukacyjnej opracowanej
zgodnie z „Kartą projektu” stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załączniki
dokumentujące przebieg jej realizacji.
Karta projektu może zawierać opis jednej inicjatywy edukacyjnej i musi być przygotowana w
formie tekstowej (czcionka Times New Roman 12 pt, odstęp między wierszami 1,5 wiersza,
marginesy stron o wartości 2,5 cm, maks. 6 stron formatu A4) oraz opatrzona podpisem i pieczątką
dyrektora placówki.
Do „Karty projektu” należy dołączyć następujące załączniki:
3.6.1 Wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia” stanowiący załącznik nr 2 do
Regulaminu.
3.6.2 Wypełniony i podpisany formularz „Zgody na przetwarzanie i publikację danych
osobowych” przez dyrektora placówki oraz autorów części składowych zgłoszenia, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
3.6.3 Wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia autora(ów)scenariuszy/ materiałów
edukacyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
3.6.4 Dodatkowe załączniki dokumentujące podjęte działania zgodnie z indywidualnymi
możliwościami i cechami realizowanego projektu.
Każdy załącznik do „Karty projektu” powinien stanowić odrębny dokument.
Zgłoszenia złożone niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, nie będą uwzględnione w
konkursie. W konkursie będą brane pod uwagę jedynie zgłoszenia z kompletem załączników, które
zostaną przysłane w wyznaczonym terminie.

4. NAGRODY
4.1 Przedstawiciele laureatów konkursu oraz wybranych przez Organizatora uczestników konkursu,

4.2
4.3
4.4

4.5

zostaną zaproszeni do Warszawy na seminarium podsumowujące VIII edycję Programu do
wystąpienia i zaprezentowania pracy konkursowej.
W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za realizację najciekawszych inicjatyw
edukacyjnych.
Za zajęcie I miejsca zostanie również przyznane wyróżnienie Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych - statuetka „ZŁOTE PIÓRO PROGRAMU” .
Nagroda rzeczowa za zajęcie miejsc od I do III przysługuje w liczbie sztuk 1, za każde zajęte
miejsce, niezależnie od liczby osób, które będą uczestniczyły w przygotowaniu pracy konkursowej
i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych, zostaną przekazane przez
Organizatora w odrębnym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
www.giodo.gov.pl oraz rozesłane w formie elektronicznej na adresy e-mail Koordynatorów
Programu w placówkach objętych VIII edycją Programu.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
5.1 W celu oceny wybranych

inicjatyw edukacyjnych podejmowanych w ramach Programu,
Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Biura Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.2 Kapituła komisji, oceni i wybierze najciekawsze prace konkursowe, biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
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5.2.1 pomysłowość, poziom merytoryczny i innowacyjność podjętych działań
i/lub opracowanych materiałów/scenariuszy,
5.2.2 uniwersalność podjętych działań i opracowanych materiałów czyli możliwość wdrażania
zdobytych doświadczeń w przyszłości,
5.2.3 zasięg działań oraz wpływ podjętych inicjatyw na wzrost świadomości dzieci i młodzieży,
rodziców, nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
5.3 Laureatami konkursu zostaną uczestnicy konkursu, którzy przedstawią najciekawszą inicjatywę
edukacyjną mającą na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat o ochrony danych
osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli oraz/lub rodziców i środowisku
lokalnym lub/oraz wypracują najbardziej interesujące scenariusze/materiały edukacyjne w
przystępnej formie, które będą mogły być wykorzystane w całości lub części przy realizacji
Programu w przyszłości.
5.4 Ocena zostanie dokonana na podstawie zgłoszenia, zgodnie z wymogami określonymi
w pkt. 5.2 i pkt. 5.3 Regulaminu. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

6.

6.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2018 roku na stronie internetowej

http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom
konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie
i miejscu wręczenia nagród, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
6.3 Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Warszawie podczas
seminarium podsumowującego VIII edycję Programu .
6.4 Organizator ani fundatorzy nagród nie pokrywają dodatkowych kosztów związanych z odbiorem
nagród rzeczowych, takich jak koszty przejazdu i utrzymania w Warszawie.
6.5 Do wygranych nagród w konkursie mogą znaleźć zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 2343
z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 3 tej ustawy zwolnione od podatku są jednostki
budżetowe.
6.2 Laureaci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.

7.1 Organizator
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma
z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwielokrotniania nadesłanych prac w całości
lub części, przez ich kopiowanie w ilościach i wielkościach nakładu uzasadnionych potrzebą
Organizatora.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie wysłanej w załączniku
dokumentacji
wizualnej
(zdjęć
i
filmów),
pod
warunkiem
podania
ich źródła przez Organizatora konkursu. Dokumentacja zostanie wykorzystana w działalności
informacyjno-edukacyjnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p. Marta Mikołajczyk, pracownik
Biura
Generalnego
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych
(e-mail: giododzieciom@giodo.gov.pl tel. 22 531 04 48)
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Załącznik nr 1

KARTA PROJEKTU
OPIS NAJCIEKAWSZEJ INICJATYWY EDUKACYJNEJ
ZREALIZOWANEJ W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU

Proszę wskazać i opisać JEDNĄ najciekawszą inicjatywę edukacyjną zrealizowaną podczas VIII edycji
Programu, biorąc pod uwagę organizowane wydarzenia lub/i autorskie scenariusze na podstawie, których
były przeprowadzone w placówce zajęcia/wydarzenia.
Każda z wybranych przez Państwa inicjatyw powinna być opisana odrębnie według wskazanego schematu:

Pełna nazwa placówki i adres:
Data:
Tytuł inicjatywy:
Miejsce realizacji inicjatywy:
Rodzaj inicjatywy:
Cel główny działania:
Opis działania:
Zaangażowanie środowiska lokalnego:
Ewaluacja (ocena wartości podjętych inicjatyw dla uczniów i ich środowiska):
Wnioski, uwagi i rekomendacje:

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

PODPIS DYREKTORA PLACÓWKI
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
DANE DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko: ………………………………….………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………………….…………………..
Numer telefonu do kontaktu ………………………………………………………….…………………..
Placówka realizująca Program (pełna nazwa i adres):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu mającego na celu promowanie
i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w ramach Programu „Twoje dane – twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli” i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca i załączniki nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że posiadam zgodę osób,
których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w ww.
konkursie oraz wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu w celach
określonych w Regulaminie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich
praw odpowiada uczestnik konkursu.

Oświadczam również, że w przypadku otrzymania nagrody placówka jest / nie jest*
zainteresowana wygłoszeniem krótkiego wykładu podczas seminarium podsumowującego VIII edycję
Programu, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w celu zaprezentowania swoich doświadczeń
przy realizacji Programu.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w ww. wydarzeniu Pana/Pani:

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)

____________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS DYREKTORA PLACÓWKI

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………….…………………………………..
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych w ramach konkursu, a tym samym w ramach Programu „Twoje dane – twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, w
tym na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w ww.
konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie fragmentów lub całości zgłoszenia do konkursu na stronie
internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, włączenie wybranych części do
materiałów edukacyjnych przygotowywanych w ramach Programu, jak również wykorzystanie jego
elementów w działalności informacyjno-edukacyjnej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych tj. do organizowania wystaw, prezentacji podczas szkoleń, konferencji i seminariów oraz
wykorzystane w całości lub części w ramach publikacji.
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 DYREKTORA PLACÓWKI ORAZ
AUTORÓW CZĘŚCI SKŁADOWYCH ZGŁOSZENIA
(załączników)
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Załącznik nr 4

Oświadczenie autora scenariusza / materiałów edukacyjnych*

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Numer telefonu……………………………………………………………………………….….
Pełna nazwa placówki i adres …………………………………………………………………...

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie opracowanego przeze mnie scenariusza/materiału na temat:
…………………………………………………………………………………………………...................
………..............................................................................................................................................................
przeznaczonego dla (uczniów/nauczycieli/rodziców*)………….………………………………………

do (rodzaj zajęć ( np. nazwa przedmiotu)/ rodzaj inicjatywy*)
…………………………………………………………………………………………………………….
w szkole podstawowej / szkole ponadpodstawowej / placówce doskonalenia nauczycieli*,
w ramach programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” oraz na jego publikację w materiałach edukacyjnych
umieszczonych na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz w
pakietach edukacyjnych upowszechnianych pośród uczestników ww. Programu.
Oświadczam, że opracowany przeze mnie scenariusz/materiał edukacyjny jest wynikiem mojej
samodzielnej pracy i przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu,
a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.
Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwaliłem w scenariuszu/materiale na:
- wykorzystanie tych wizerunków w celu przygotowania scenariusza/materiału w ramach ww. Programu,
- wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu w celach określonych
w Regulaminie.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada autor
scenariusza/materiału edukacyjnego.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż przekazanie opracowanego scenariusza/materiału edukacyjnego
w ramach pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw
majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach
eksploatacji, tj.:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
7

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu;
 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.
Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska oraz informacji o nazwie i adresie placówki,
w której jestem zatrudniony w odniesieniu do opracowanych przeze mnie materiałów edukacyjnych/
scenariuszy w ramach Programu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).),
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (administratora danych) zamieszczonych w ww. oświadczeniu, w celu i na potrzeby realizacji
i promocji ww. Programu.

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
CZYTELNY PODPIS AUTORA
SCENARIUSZA/MATERIAŁU EDUKACYJNEGO

*niepotrzebne skreślić

8

