Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie
zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym

„BAJKOWA POSTAĆ”.
2 edycja
I. ADRESACI:
Konkurs jest adresowany do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:
1. 5-6 lat
2. 7-9 lat
Każda placówka (przedszkole lub szkoła) może zgłosić do konkursu 10 prac
plastycznych
II. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie.
Tel. +48 17 748 2505
III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Prace należy składać do dnia 16.11.2020 r.
w świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 21 po
wcześniejszym uzgodnieniu pod tel. 17 7482505 lub 6023999424
IV. CELE KONKURSU:


rozbudzanie talentów plastycznych,



propagowanie bajek i baśni,



rozwijanie zainteresowań czytelniczych,



wzbogacanie warsztatu plastycznego o różnorodne techniki plastyczne,



integrowanie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

V. FORMA PRACY:
I.

praca plastyczna płaska w formacie A4, wykonana dowolną techniką,
przedstawiająca bajkową postać,

II.

praca powinna zawierać informacje o Uczestniku: imię, nazwisko, wiek, nazwa

placówki, imię i nazwisko opiekuna.
VI. NAGRODY:
Planowane jest przydzielenie nagród dla laureatów konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.O dokładnym terminie wręczenia nagród, Uczestnicy zostaną poinformowani przez
Organizatora. Przewiduje się możliwość zorganizowania wystawy nagrodzonych prac
na stronie internetowej SP 18 w Rzeszowie oraz odbiór nagród przez opiekunów
dzieci w umówionym wcześniej terminie.
2. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych

będą wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom
trzecim.
4.Rodzice (opiekunowie prawni) Uczestników konkursu wyrażają zgodę na
rozpowszechnianie wizerunków dzieci na stronie internetowej SP nr 18 w Rzeszowie.
5. Koordynatorzy konkursu:
Albina Ustrobińska, Alicja Łysyganicz, Justyna Ciołkosz

Rzeszów, dnia …………….………

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM
WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE BAJKOWA POSTAD

Ja niżej podpisana/y …………………………………………… zamieszkała/y w ………..…………………………
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

…………………………………………………………………………………………………………………………….., wyrażam
zgodę na: nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w
postaci: wizerunku1, imienia, nazwiska, przedszkola, szkoły mojego dziecka/ podopiecznego/
mojej osoby* ………….…….…….…………..……………………………przez Szkołę Podstawową nr 18 w
(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)

Rzeszowie w związku z udziałem w zorganizowanym konkursie BAJKOWA POSTAD.
Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie
1

wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na
publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach
organizowanego konkursu w materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w
celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeo szkolnych poprzez
rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w
szczególności: a) w Internecie np. na stronie internetowej szkoły: www.sp18.resman.pl,
portalu społecznościowym szkoły: facebook.com b) TV, prasie i powstałych publikacjach; c)
kronice szkolnej, gazetce szkolnej, dyplomach, plakatach; d) tablicach ściennych i folderach
szkolnych w siedzibie szkoły. Wizerunek dziecka/podopiecznego/mojej osoby* nie może byd
użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszad w inny sposób prawa do prywatności,
istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka/podopiecznego/ mojej osoby*.

……………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

* Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak
możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie/ olimpiadzie/ turnieju.

_________________________
* zaznaczyd właściwe

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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),w dalszej części zwane RODO,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów,
reprezentowana przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Wioletta Rozesłaniec, kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail:
iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej. Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony
Danych pełni Pan Mariusz Stochla, e-mail: iod1@erzeszow.pl, tel. 17 875 43 74.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

danych: Dane przetwarzane są w celu:

a)

realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, innych zadao statutowych oraz zadao
organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze - w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

b)

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi - w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

c)

realizacji umów zawartych z kontrahentami - w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

d)

w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach
określonych w treści zgody – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są
nieprawidłowe lub niekompletne,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych,
wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec
przetwarzania;

•

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

•

dane osobowe muszą byd usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
f) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, niepodanie danych osobowych może skutkowad brakiem
możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:
W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
Mogą wystąpid przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do paostwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

