
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS 7 i 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„WELCOME TO Washington D.C.”  

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO 

 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 

szkół podstawowych „WELCOME TO Washington D.C.” jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza 

Rylskiego w Rzeszowie. 

2. Termin składania prac konkursowych: 

Prace konkursowe wraz z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 należy przesłać do dnia 

24 marca 2023 r. na adres: 

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie 

ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów  

z dopiskiem Konkurs „WELCOME TO Washington D.C.” 

3. Cele konkursu: 

• doskonalenie znajomości języka, 

• popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży, 

• zainteresowanie uczniów wiedzą o krajach anglojęzycznych. 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

• uczestnikami konkursu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, 

• prace należy wykonać samodzielnie, 

• prace mogą być wykonane dowolną techniką oraz w dowolnym formacie. 

5. Forma konkursu: 

• uczniowie wykonują pracę graficzną – folder reklamowy wybranego zabytku 

waszyngtońskiego napisany w języku angielskim. 

6. Organizacja konkursu 

• konkurs ma jeden etap i prace konkursowe muszą zostać wykonane indywidualnie, 

• prace uczniów ocenia organizator konkursu – Komisja Konkursowa, 

• ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 kwietnia 2023 r., 

• laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody, 



• lista laureatów zostanie przesłana do poszczególnych szkół podstawowych 

i opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego 

w Rzeszowie oraz Facebooku Zespołu Szkół nr 3 do dnia 14 kwietnia 2023 r.  

• zakres danych osobowych niezbędnych do udziału w konkursie i odebrania nagrody 

stanowią: Załącznik nr 1 „Oświadczenie dotyczące udziału w konkursie” oraz/lub 

Załącznik nr 2 „Zgoda na wizerunek uczestnika konkursu”. 

7. Kryteria oceny 

Prace oceniane będą pod względem: 

• zgodności z tematem, 

• poprawności językowej, 

• czytelności przekazu, 

• estetyki wykonania, 

• oryginalności i kreatywności. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO): 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego 

przedstawiciela ustawowego jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) udziału i przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji 

o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Szkoły czy w mediach 

w związku z promocją działalności edukacyjnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

– „prawnie uzasadniony interes”, 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń 

podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 

c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 

ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

d) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii 

cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku 

wyrażenia zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”. 



3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie 

brak możliwości udziału w Konkursie. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. 

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji Konkursu, 

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa 

nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, 

d) czas do momentu wycofania zgody, 

e) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo: 

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych 

osobowych oraz kopię danych), 

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych, 

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

d) przenieść dane do innego Administratora (na zasadach określonych w RODO), 

e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes, 

f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym 

czasie. 

7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom w zakresie 

wskazanym w ust. 2 lit. a powyżej, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. 

Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które 

w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz 

Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych wspierających Administratora od 

strony technicznej, firmom hostingowym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz 

firmom zajmującym się utylizacją dokumentacji). 



8. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu, mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia 

wymogów formalnych związanych z przekazaniem nagród. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod3@erzeszow.pl. 

 

 

  

mailto:iod3@erzeszow.pl


Załącznik nr 1 

…………………………….. dnia ……………………………..r. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE 

pn. Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego 

dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych „WELCOME TO Washington D.C.” 

  

Organizator: Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie ul. Warszawska 20. 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Adres i pełna nazwa szkoły: 

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

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

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

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa 

przekazana w ramach w/w Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza 

Rylskiego w Rzeszowie jest wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu. 

2. Oświadczam, że uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste 

i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego 

utworu (pracy konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 



e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw 

odpowiada uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy. 

5. Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, w tym z informacją na 

temat przetwarzania danych osobowych, akceptuję jego treść oraz (proszę zaznaczyć X): 

☐ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie i przetwarzanie jego danych 

osobowych w związku z organizacją Konkursu; 

☐ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji 

wyników Konkursu na stronie internetowej: https://zs3.rzeszow.pl/. 

 

 

.……….………………………………………………………….. 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja, niżej podpisana/y 

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

(imię i nazwisko – drukowane litery) 

będąc przedstawicielem ustawowym małoletniego: 

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

(imię i nazwisko małoletniego – drukowane litery) 

wyrażam zgodę na utrwalenie jego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii 

cyfrowej lub nagrania wideo przez Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie 

(Administratora) i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku (wraz z możliwością opisania 

imieniem i nazwiskiem małoletniego) w celach wskazanych poniżej: 

☐ publikacja na stronie internetowej Administratora https://zs3.rzeszow.pl/  

☐ ……………………………………………………………………………………………… 

(inne sposoby wykorzystania wizerunku, jakie? ) 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej 

pisemnej zgody na taką czynność, 

2. dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek) będą wykorzystywane zgodnie z treścią 

obowiązku informacyjnego, zamieszczonego w treści regulaminu konkursu, 

3. rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia 

grupowe, zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego 

elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

 

.……….………………………………………………………….. 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

 

https://zs3.rzeszow.pl/

