
         

   

 

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI 

„MYŚLI, IDEE, CZYNY” 

 

 

 

XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY 

O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGÓRZU 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W ZAGÓRZU 

 

 

 

 

 

 

 



CELE KONKURSU: 

1)  Rozbudzanie u dzieci i młodzieży zainteresowania postacią  Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

2)   Kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej. 

3)   Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych   

 umiejętności. 

4)  Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu własnych zainteresowań. 

5)  Promowanie osiągnięć uczniów oraz ich nauczycieli i opiekunów. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest: 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W ZAGÓRZU 

32-005 NIEPOŁOMICE 
TEL. 12 281-89-90 

e-mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl 

2. Patronat: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu wielickiego. 

4. Dziedziny konkursowe: historia,  plastyka. 

5. Konkurs zorganizowany jest dla następujących grup wiekowych: 

1) klasy V-VIII (konkurs historyczny) 

2) klasy I-III  (konkurs plastyczny), 

3) klasy IV-VIII (konkurs plastyczny) 

6. Zmagania konkursowe przewidziane są w dwóch  etapach: 

1) etap szkolny, 

2) etap powiatowy. 

KONKURS HISTORYCZNY 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII. Przebiega w dwóch etapach. 

I ETAP (SZKOLNY) organizują i przeprowadzają we własnym zakresie szkolne komisje 

konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące 

faktów z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Komisje  na podstawie osiągniętych wyników 

dokonują wyboru uczniów reprezentujących szkołę w etapie powiatowym. Prosimy    

o telefoniczne potwierdzenie udziału w konkursie zarówno w części historycznej jak i 

plastycznej do 22 lutego 2021 r. ( 12 2818-990 w godz. 8.00- 15.00) 

Protokoły z przeprowadzonych eliminacji (zał. nr 1) oraz Karty uczestnika (zał. nr 2) 

należy przesłać  do 19 marca 2021 r.  drogą elektroniczną na adres e-mail: 

szkola@spzagorze.nazwa.pl lub adres nauczyciela koordynującego: abasista@spzagorze.pl 

file:///C:/C:/Users/bibliotekarz/Downloads/szkola@spzagorze.nazwa.pl
mailto:abasista@spzagorze.pl


(skany pism z podpisami i pieczątką szkoły) lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły Podstawowej 

w Zagórzu, Zagórze 81, 32-005 Niepołomice 

 

Do etapu powiatowego obowiązuje literatura: 
 

1. Bandel Przemysław – „Józef Piłsudski. Między życiem prywatnym a walką o 

Polskę”(całość).  Publicat. Poznań  2009 .   
 

2. Włodzimierz Suleja - "Józef Piłsudski” cześć I Spiskowiec- całość, Ossolineum 

1995 oraz późniejsze. 

 

 

II ETAP (POWIATOWY) odbędzie się dnia 29 marca 2021roku o godzinie 9.00 w formie on-

line. Na adres mailowy szkoły podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do konkursu na 

platformę ZOOM w dniu 26.03.2021 do godz. 13.00. Zgłoszone szkoły powinny udostępnić 

uczniom stanowiska komputerowe oraz wyznaczyć opiekuna, który będzie czuwał nad 

przebiegiem konkursu w szczególności nad samodzielną pracą uczniów. Wskazane jest, aby nie 

był to nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu. Wszyscy piszący muszą mieć włączone 

kamerki. Prace sprawdzać będzie komisja złożona z nauczycieli ZSP w Zagórzu. Informacje o 

wynikach umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły, zaś nagrody wysłane do szkół.  
Test wiedzy będzie udostępniony w dniu konkursu po zalogowaniu się wszystkich uczestników. 

Uczniowie będą odpowiadali na pytania zamknięte i krótkiej odpowiedzi. Czas trwania konkursu 

– 60 minut. Po upływie tego czasu  formularz musi zostać wysłany (przycisk PRZEŚLIJ).  
 

 

Organizatorzy nie przysyłają materiałów oraz pytań do etapu szkolnego konkursu.                                                                                                                                 

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

Konkurs skierowany jest do uczniów: 

- klas I – III  

-klas  IV – VIII.  

Celem konkursu jest propagowanie postaw ekologicznych oraz zwrócenie uwagi na fakt, że 

tworzywem artysty mogą stać się nie tyko tradycyjne narzędzia twórcze jak:  farby, pędzle, 

kredki, ale również zawartość naszych koszy na śmieci. Patriotyzm to nie tylko wywieszanie flag  

w dniu Święta Narodowego, uczestnictwo w marszach czy odśpiewanie hymnu państwowego. 

Ale jest to również dbałość o nasze środowisko, a tym samym o nasz kraj, w którym wspólnie 

żyjemy. Co za tym idzie, ekologiczna twórczość artystyczna może być przejawem postaw 

patriotycznych. 

1. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy I – III, 

klasy IV – VIII. 

2. Temat pracy dla obu grup wiekowych: 

3. Ekologia = Patriotyzm 

Twórczość ekologiczne jako forma patriotyzmu 

 Zadaniem uczestników konkursu, w obu kategoriach wiekowych, będzie wykorzystanie 

jako tworzywa artystycznego,  odpadów produkowanych na co dzień przez nasze 

gospodarstwa domowe: opakowania, butelki, folie, papier itd. 



4. Technika wykonania pracy dla uczniów klas I-III  i uczniów klas IV-VIII jest dowolna 

np.: kolaż, instalacja, rzeźba, wyklejanka oraz każda dowolna forma wymyślona przez 

twórcę. 
5. Jury w kategorii klas I-III oceniać będzie zgodność z tematem konkursu, oryginalność 

pomysłu, kompozycję,  paletę  barw, staranność wykonania, technikę plastyczną, ujęcie 

artystyczne  tematu pracy. 

6. Jury w kategorii klas IV-VIII oceniać będzie zgodność wykonanej pracy z tematem 

konkursu, walory artystyczne, jakość techniczna wykonania, indywidualność koncepcji, 

nowatorstwo i oryginalność prac i myśl przewodnia zawarta w wykonanej pracy. 

Interpretacja tematu, zamykająca się w przesłaniu patriotyzmu ekologicznego. 
7. Etap szkolny organizują samodzielnie nauczyciele, opiekunowie chętnych uczniów                                                             

w szkołach macierzystych. 

8. Prosimy o wybranie na etapie szkolnym trzech najlepszych prac w każdej kategorii 

wiekowej.  

9.  Wybrane prace należy dostarczyć do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Zagórzu   

w terminie do 22 marca 2021roku. 
10. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane: 

 

a. imię i nazwisko autora, 

b. klasę, 

c. nazwę szkoły, 

d. imię i nazwisko opiekuna, 

e. telefon kontaktowy opiekuna lub szkolny 

11. Informacje o wynikach umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły, zaś nagrody 

wysłane do szkół.  

12. Informujemy, że: 

 

a)  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu 

 z siedzibą w Zagórze 81, 32-005 Niepołomice tel. 12 2818 990,  
mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl 

b) Pracuje z nami Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora lub e-mailem: 

iod@pq.net.pl 
c) W związku z realizacją konkursu będziemy przetwarzać dane osobowe uczniów 

(uczestników), ich rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli – opiekunów oraz dane 

członków jury,  
d) Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak:  

- imię i nazwisko uczestnika, komisji konkursowych  i opiekuna dydaktycznego lub  

rodzica, jeśli takiego opiekuna nie ma, 

- adres szkoły oraz adres mailowy do której uczęszcza uczestnika, 
- nr telefonu opiekuna lub rodzica, 

e) Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym 

głównym celem przetwarzania jest realizacja konkursu, udokumentowanie jego 

przebiegu oraz promocja konkursu, osiągnięć i umiejętności jego uczestników oraz 

w celach archiwalnych. 

f) Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy 

Rozporządzenia znanego jako RODO1. Będziemy przetwarzać dane osobowe 

wskazanych osób w celach promocyjnych (w tym wizerunki) za zgodą osób, których 

dane dotyczą. Do zakończenia konkursu będziemy przetwarzać również za zgodą dane 

niezbędne do udokumentowania konkursu. Po tym czasie dokumentację konkursową 

będziemy przetwarzać w interesie publicznym w celach archiwalnych w przypadkach 

 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



jakie wskazuje Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. 

poz. 217 ze zm.).  

g) Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy 

upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z 

którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.  Będzie to dostawca hostingu strony 

internetowej firma: nazwa.pl, dostawca usług poczty elektronicznej: nazwa.pl.  Materiały 

promocyjne umieścimy też w mediach społecznościowych w tym: na facebooku oraz na 

stronie: www.spzagorze. Część konkursu zrealizujemy przy wykorzystaniu 

wideokonferencji tj. platforma Zoom. Ponadto odbiorcami będą osoby odwiedzające 

siedzibę Administratora oraz naszą stronę internetową, a także strony internetowe 

instytucji i mediów, z którymi współpracujemy z związku z realizacją i promocją 

konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; organizatorzy i 

uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy 

przepisów prawa. 

h) Zebrane dane będą przechowywane przez placówkę przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania (do 1 miesięcy od zakończenia konkursu), a następnie w celach 

archiwalnych w naszej składnicy akt przez okres 5 lat. Prace będzie można odebrać u 

organizatorów do dnia 30 kwietnia 2021 r. Prace nieodebrane oraz odrzucone po tym 

terminie zostaną zniszczone. 
i)  Na stronie internetowej dane promocyjne będą przetwarzane przez okres 

funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres 

oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach placówki, 

kronice szkolnej, publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a 

następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa przez okres 25 lat.  
j) W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych 

jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie 

stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa, ale uniemożliwi promocję osiągnięć 

uczestnika. Niepodanie danych niezbędnych do udokumentowania przebiegu konkursu 

będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie w przypisanej roli.  
k) W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

przetwarzanych w celach promocyjnych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na 

wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.  

l) Przed zakończeniem konkursu możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych  

w celu udokumentowania konkursu, ale  będzie oznaczało to brak możliwości dalszego 

uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do nagrody. Po zakończeniu konkursu te 

dane będą przetwarzane w celach archiwalnych. Od tego rodzaju przetwarzania 

przysługuje osobie, której dane dotyczą możliwość wniesienia sprzeciwu. 

m) Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych (dziecka), zawsze można 

je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie 

uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie 

dotyczy danych przetwarzanych w interesie publicznym).  

n) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, 

że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie 

zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

o) Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę 

danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i 

urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób. 
p) Administrator informuje, że część konkursu będzie realizował zdalnie poprzez platformę 

Zoom. 
q) Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednak zastrzegamy, że 

przepływy danych platformy Zoom  mają charakter ponadnarodowy. Serwisy te mogą 

przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Szczegóły znajdują się w Politykach Prywatności platformy pod adresem: https://zoom-

video.pl/polityka-prywatnosci/ 



r) W związku z wykorzystywaniem do promocji jednostki fanpage FB Administrator 

informuje, że: 

• jesteśmy współadministratorem fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ 

decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W 

pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w 

szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania danych) 

Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności 

Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation, 
• w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych 

serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać 

Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów 

Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,  
• Serwis Facebook  wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i 

wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej 

ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. 
• O profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można 

dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. 

• Dane przekazyjemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody,  
• Dane na FB przetwarzmy do 2  lat.  

13. Uczestnik udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za 

pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w 

konkursie, w tym na zamieszczania w Internecie i facebooku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zagórzu 
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Załącznik Nr 1 

 

Protokół z etapu szkolnego konkursu historycznego 

w ramach 

 XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

2020/2021 

 

 

 

 

W dniu  ………………… komisja konkursowa ………………………………………..……... 
            (nazwa szkoły) 
w  kategorii klas V-VIII wyłoniła następujących laureatów : 

1. …………………………………………   - kl. ……….. 

2. …………………………………………   - kl. ……….. 

3. ………………………………………….. – kl. ……….. 

 

Skład i podpisy Komisji: 

 

1) ……………………………….. 

2) ……………………………….. 

3) ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

KARTA UCZESTNIKA 

XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

2020/2021 
 

Imię i nazwisko uczestnika: ......................................................................................................... 

Szkoła, którą uczestnik reprezentuje: ........................................................................................... 

Klasa: ................. 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu(nr telefonu, e-mail szkolny):  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

.................................... 
                                                                                                                            (pieczęć szkoły) 
 

 

 

...............................................      ......................................... 
       miejscowość  i  data            podpis nauczyciela 
 

 Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku 

Józefie Piłsudskim i akceptuję jego postanowienia*.   
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika oraz 

metryczce pracy w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia i udokumentowania XIV Powiatowego Konkursu 

Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu, 

(adres: Zagórze 81, 32-005 Niepołomice przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. TAK/NIE 

 Wyrażam zgodę na publikację w mediach (strona internetowa organizatora, media społecznościowe) moich 

danych osobowych (mojego dziecka jako uczestnika) w zakresie: imienia i nazwiska oraz zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających mój wizerunek (mojego dziecka jako uczestnika) zarejestrowanych podczas realizacji 

konkursu w celu promocji przedsięwzięcia oraz osiągnięć uczestników. TAK/NIE 

 Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku w materiałach fotograficznych wykonanych w trakcie XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku 

Józefie Piłsudskim. 

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez 

jej opiekuna prawnego. 

 

_____________________                                                         ____________________________ 

       miejscowość i data                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 



 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

na okoliczność organizacji XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (państwa dzieci) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zagórzu,  adres: Zagórze 81, 32-005 Niepołomice tel;. 12 2818 990, e-mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl. 
2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na 

adres pocztowy placówki.  
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem 

przetwarzania jest realizacja konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja konkursu, 

osiągnięć i umiejętności jego uczestników oraz w celach archiwalnych. 
4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie stwarza negatywnych konsekwencji dla 

Państwa, uniemożliwi jednak promocję osiągnięć uczestnika  Niepodanie danych zgłoszeniowych będzie 

skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Po zakończeniu konkursu dokumentacja będzie 

przetwarzana w celach archiwalnych w interesie publicznym. 

5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. 

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo 

danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie 

publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, wnieść 

sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 

przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych 

danych. 
7. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie 

internetowej placówki pod adresem  www.spzagorze.pl.  oraz w udostępnionym regulaminie Konkursu 
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Załącznik nr 3 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna ucznia - uczestnika  
XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

Wypełnia nauczyciel 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych moich danych osobowych znajdujących się w karcie zgłoszeniem 

do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim na potrzeby niezbędne do 

przeprowadzenia i udokumentowania konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.   

 

                                                           

………………………………………………… 

    ( data i czytelny podpis nauczyciela )   

 

 

Wyrażam zgodę na publikację w mediach (internetowa strona organizatora internet,, media społecznościowe)  

moich danych osobowych: imienia i nazwiska oraz zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój 

wizerunek zarejestrowanych podczas realizacji konkursu w celu promocji przedsięwzięcia oraz osiągnięć 

uczestników oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Marszałku 

Józefie Piłsudskim, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych  TAK/NIE 

 

        …………………………………………….… 

                                                                                                                             (data i czytelny nauczyciela )   

  

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

na okoliczność organizacji XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (państwa dzieci) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 

 w Zagórzu  adres: Zagórze 81, 32-005 Niepołomice, tel; 12 2818 990, e-mail: szkola@spzagorze.pl. 
2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na 

adres pocztowy placówki.  
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem 

przetwarzania jest realizacja konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja konkursu, 

osiągnięć i umiejętności jego uczestników oraz w celach archiwalnych. 
4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie stwarza negatywnych konsekwencji dla 

Państwa. Niepodanie danych zgłoszeniowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w 

konkursie jako opiekun dziecka. Po zakończeniu konkursu dokumentacja będzie przetwarzana w celach 

archiwalnych w interesie publicznym. 
5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych, zawsze można je sprostować. Mogą 

Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo 

danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie 

publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, wnieść 

sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 

przetwarzając dane Państwa  lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 
7. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie 

internetowej placówki pod adresem  www.spzagorze.pl w oraz w udostępnionym regulaminie Konkursu.. 
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Załącznik 4      
 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członka jury  
Na okoliczność XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

Wypełnia osoba pełniąca funkcję jury 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do pełnienia funkcji członka jury  

w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, na potrzeby niezbędne do 

przeprowadzenia i udokumentowania konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.   
 

                                         

                           …………………………………………… 

                                                                                                                   (data i czytelny podpis członka jury)   

 

Wyrażam zgodę na publikację w mediach (internetowa strona organizatora internet,  media społecznościowe)  

moich danych osobowych: imienia i nazwiska oraz zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój 

wizerunek zarejestrowanych podczas realizacji konkursu w celu promocji przedsięwzięcia oraz osiągnięć 

uczestników oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Marszałku 

Józefie Piłsudskim,, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych.  TAK/NIE 
 

 

 

                                                                                                                     ………………………………………..…… 

                                                                                                                       (data i czytelny podpis członka jury)    

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (państwa dzieci) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
adres: Zagórze 81, 32-005 Niepołomice tel;. 12 2818 990, e-mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl. 

2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na 

adres pocztowy placówki.  
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem 

przetwarzania jest realizacja konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja konkursu, 

osiągnięć i umiejętności jego uczestników oraz w celach archiwalnych. 
4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie stwarza negatywnych konsekwencji dla 

Państwa. Niepodanie danych niezbędnych do pełnienia funkcji członka jury będzie skutkowało brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie jako członek jury. Po zakończeniu konkursu dokumentacja będzie 

przetwarzana w celach archiwalnych w interesie publicznym. 

5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych, zawsze można je sprostować. Mogą 

Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo 

danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie 

publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, wnieść 

sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 

przetwarzając dane Państwa lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 
7. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie 

internetowej placówki pod adresem  www.spzagorze.pl. oraz w udostępnionym regulaminie Konkursu.. 
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