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XXV KONKURS PLASTYCZNY
„Świebodzin w oczach dziecka” 2021
REGULAMIN
1. Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
- Muzeum Regionalne w Świebodzinie
2. Tematyka prac plastycznych obejmuje wszelkie inspiracje z pejzażu, zabytków, zespołów
budowlanych Świebodzina.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta, gminy i
powiatu Świebodzin.
4. Prace plastyczne należy wykonać na kartkach dużego bloku /A-3/ w trwałych technikach
plastycznych. Każda praca /na odwrocie!/ powinna być zaopatrzona podpisem zawierającym: imię i
nazwisko autora, wiek, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego, e-mail oraz
należy dołączyć podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i zgodę na rozpowszechnienie wizerunku.
5. Termin składania prac w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Janusza Korczaka w
Świebodzinie - do dnia 10 marca (środa) 2021 roku.
6. Spośród osób, które zgłoszą swoje prace mieszczące się w wyżej określonych
zasadach kilkuosobowe jury nagrodzi 10 autorów prac plastycznych oraz przyzna 20 wyróżnień.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum
Regionalnym. Uroczysty wernisaż z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w Muzeum:
8 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 12.00.
8.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu oraz
nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs.
10. Wyniki konkursu oraz inne informacje na jego temat zostaną opublikowane na:
www.pl.facebook.com/psp7swiebodzin/; www.muzeumswiebodzin.pl,
https://www.facebook.com/muzeum.regionalne.swiebodzin
Zapraszamy do udziału!

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
……………………………………….w zakresie: imienia i nazwiska, wieku, adresu kontaktowego
e-mail, klasy oraz szkoły, do której uczęszcza, w tym ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz
wizerunku, w celu związanym z organizacją przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Janusza Korczaka
w Świebodzinie oraz Muzeum Regionalne w Świebodzinie XXV Konkursu Plastycznego
„Świebodzin w oczach dziecka” 2021. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.

…….………………………………………………..
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z organizacją przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Janusza Korczaka w
Świebodzinie oraz Muzeum Regionalne w Świebodzinie XXV Konkursu plastycznego
„Świebodzin w oczach dziecka” 2021 oraz jego promowaniem - wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i
powielanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………..w publikacjach
na/w:
- stronie internetowej każdego z Organizatorów Konkursu
- portalach społecznościowych, tj. Facebooku,
- audycjach telewizyjnych,
- wydawnictwach i materiałach promocyjnych,
-gazetkach i broszurach, kronice szkolnej lub kronice okolicznościowej,
-gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i
terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) tzw. RODO informujemy, że:
1) Współadministratorami danych osobowych uczestnika Konkursu są:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie , ul. Zachodnia 74 a,
tel. 68 475 09 81, e-mail: sp7swiebodzin@wp.pl
Muzeum Regionalne w Świebodzinie : Plac Jana Pawła II 1, tel.. 68 475 08 38, e-mail: biuro@muzeumswiebodzin.pl
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych: w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie: za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.
3) Celem przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów jest organizacja, przeprowadzenie,
rozstrzygnięcie i promocja XXV Konkursu plastycznego „Świebodzin w oczach dziecka” 2021.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia
udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 3.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji,
przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu, o którym mowa w pkt. 3 a następnie przetwarzane w
dalszych celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
6) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia każdego ze Współadministratorów , mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie danego Administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą być również udostępnione
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z
Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych,
dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane osobom biorącym udział w wystawie pokonkursowej w Muzeum
Regionalnym, odbiorcom stron internetowych Współadministratorów, mediów społecznościowych na portalu
Facebook, audycji telewizyjnych i radiowych jak również wydawnictw prasowych.
8) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych;
 sprostowania nieprawidłowych danych;
 żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Osoba, której dane są przetwarzane na również prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
10) W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu
społeczniościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów
Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym"W razie braku decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń
określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że
osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać
proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie
(tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

