REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS I–VIII,
„Spisowe fantazje”
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu "Spisowe fantazje" zwanego dalej "konkursem"
jest Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Opolu.
CEL KONKURSU
2. Celem konkursu jest:
• zwiększanie świadomości społecznej
statystycznych,
• promocja spisów powszechnych,
• popularyzacja statystyki.

na

temat

znaczenia

oficjalnych

badań

UCZESTNICY KONKURSU
3. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas I-VIII w gminie
Prószków.
NAGRODY
4. Nagrodzona będzie 1 osoba w każdej grupie wieku (7-9 lat, 10-13 lat, 14 lat i więcej),
która sporządzi najlepszy formularz spisowy.
WYMOGI KONKURSOWE
5. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie wymarzonego formularza spisowego.
6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w dowolnym z dopuszczalnych formatów
(PDF, JPG, DOC).
7. Uczestnik wraz z wysyłką pracy musi dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na uczestnictwo w konkursie (Załącznik nr 1).
1. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wraz z wysyłką odpowiedzi jest
zobowiązany do dołączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr
2) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 3).
8. Uczestnik konkursu jest zobligowany do wysłania odpowiedzi drogą mailową
na adres: h.sterniuk-moscicka@stat.gov.pl wraz z wymaganymi załącznikami (skan lub
fotografia oświadczenia i zgody rodziców) i zatytułowania maila tytułem "KONKURS" i
NAZWA KONKURSU lub pocztą tradycyjną na adres 45-064 Opole, ul. ks. Hugona
Kołłątaja 5B.
9. Do pracy powinna zostać załączona wypełniona karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 4)
TERMINY KONKURSU
10. Rozpowszechnienie informacji o konkursie: 15-17 kwietnia 2020 r.
11. Termin nadsyłania odpowiedzi: 24 kwietnia 2020 r.
12. Ogłoszenie wyników: 30 kwietnia 2020 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
13. Ogłoszenie wyników nastąpi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie intranetowej US Opole
w dniu 30 kwietnia 2020 r.
UWAGI KOŃCOWE
15. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, Urząd
Statystyczny w Opolu informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I Wskazanie administratora
Administratorem
danych
osobowych
jest
w Opolu (45-064 Opole, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B).

Dyrektor

Urzędu

Statystycznego

II Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku
z realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997) popularyzacja wiedzy o statystyce.
III Obowiązek podania danych osobowych
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak zgody na podanie danych
osobowych uniemożliwi uczniowi wzięcie udziału w Konkursie.
IV Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe będą udostępnianie Organizatorowi Konkursu w celu, o którym mowa
w punkcie II.
V Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
i zniszczone miesiąc po jego zakończeniu.
VI Profilowanie oraz zautomatyzowanie podejmowania decyzji
Podane dane osobowe nie
do zautomatyzowanej decyzji.

będą

profilowane

ani

też

nie

będą

podstawą

VII Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym profilowania;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ("EOG") lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe nie będą udostępniane
oraz organizacjom międzynarodowym.

podmiotom

mającym

siedzibę

poza

EOG

W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd
Statystyczny w Opolu, a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych: IOD@stat.gov.pl
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie osoby
niepełnoletniej.
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika konkursu.
Załącznik nr 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
Załącznik nr 4. Karta zgłoszeniowa.
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Załącznik nr 1 ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Tytuł konkursu: …………………………………………………………………………………………………….

(można wpisać wiele w przypadku uczestnictwa w kilku konkursach)
Ja, niżej podpisany(a):
…………………………………………………………………………………………………..…………….….

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
legitymujący(a) się dokumentem:
……………………………………………………………………………………………………….…......................…

(wpisać rodzaj, serię i numer dokumentu)
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………….................…

(imię i nazwisko dziecka)
uczęszczającego do szkoły:
……………………………………………………………………………………………..........................................

(nazwa szkoły i klasa)
w konkursie/-sach pt: …………………..………………………………………………………………………
organizowanym/-nych przez Opolski Ośrodek Badań Regionalnych
Urzędu Statystycznego w Opolu.
……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego)
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę
na udział w Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Statystyczny w Opolu moich danych
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 poz. 1000).

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3 ZGODA NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
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Ja, niżej podpisany(a):
…………………………………………………………………………………………………..…………….…

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
legitymujący(a) się dokumentem:
……………………………………………………………………………………………………….….....................…

(wpisać rodzaj, serię i numer dokumentu)
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………................…

(imię i nazwisko dziecka)
uczęszczającego do szkoły:
…………………………………………………………………………………………….........................................

(nazwa szkoły i klasa)
konkursie/-sach organizowanym/-nych przez Opolski Ośrodek Badań Regionalnych
Urzędu Statystycznego w Opolu.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka i głosu
oraz wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć w tym za pośrednictwem dowolnego medium
w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu
promocji spisów powszechnych i popularyzacji statystyki publicznej. Nieodpłatna zgoda, o
której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i
terytorialnie)
korzystania
z
wizerunku
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem,
na kliszy fotograficznej, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej
i/lub sieci telefonii komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania.
Ponadto, zgoda obejmuje możliwość poddawania mojego wizerunku stosownym obróbkom
koniecznym w zakresie niezbędnym do realizacji wymogów co do jego publikacji oraz
rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, w odniesieniu do każdego etapu Konkursu.
……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego)
Załącznik nr 4 KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwa konkursu …..………………………………………………………………………………………………………………
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Imię i nazwisko …..……………………………………………………………………………………………………………......
Nazwa szkoły i klasa ………………..…………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny ………………………………….………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego …….…………………………………………………………....
Dane kontaktowe (tel., adres e-mail) ……………………………………….………………………………………….
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