REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY
„25 LAT EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE”
dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, zwany dalej „Regulaminem Konkursu”, określa
warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Konkursu dla uczniów klas VI-VIII szkoły
podstawowej, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
3. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej przy merytorycznej
współpracy i organizacyjnym wsparciu Ośrodka Rozwoju Edukacji.
§ 2. Celem Konkursu jest:
1) upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności
chronionych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia
4 listopada 1950 r. (zwaną dalej „Europejską Konwencją Praw Człowieka”) oraz na temat
roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
2) zwiększenie zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy na temat ochrony praw
człowieka we współczesnym świecie oraz przynależności Polski do systemu Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka;
3) zwiększenie znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka
(EO/EPC) w szkołach oraz podniesienie świadomości prawnej i rozwój kompetencji
społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.
§ 3. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie
internetowej Organizatora: www.msz.gov.pl w zakładce „Polityka Zagraniczna” w sekcji
„Europejski Trybunał Praw Człowieka” pod adresem:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/konkurs2018

§ 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 5. 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej, zwanych
dalej „Uczestnikami”, w dwóch ocenianych łącznie kategoriach:
1) prace indywidualne przygotowane przez pojedynczego Uczestnika,
2) prace zespołowe przygotowane przez Zespół Uczestników z jednej szkoły (maksymalnie
3 osoby).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli
Organizatora ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu, a także ich krewni i powinowaci.
§ 6. 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika lub Zespół
Uczestników plakatu edukacyjnego w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem
dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, modelina, plastelina,
wycinanka, kolaż) na papierze w formacie A1 (praca płaska).
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2. Plakaty zgłoszone do Konkursu, zwane dalej „Pracami konkursowymi”, powinny
obrazować jedno z poniższych zagadnień:
1) wybrane prawa lub wolności gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
lub w protokołach do Konwencji;
2) wybrane orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
3) funkcjonowanie mechanizmu skargowego ustanowionego na podstawie Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka;
4) rola i działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Plakat powinien posiadać własny tytuł, który nie jest zacytowaniem tytułu konkursu
lub zagadnień wyliczonych w ust. 2.
§ 7. 1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać jedynie własne Prace konkursowe
przygotowane samodzielnie przez Uczestnika lub zespołowo przez Zespół Uczestników.
Dany Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową.
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, zgłoszona do innego
konkursu, obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią
ani przedrukiem istniejących prac.
3. Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, sporządzony
według następującego wzoru:
1)

imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników;

2)

rok urodzenia Uczestnika/Uczestników;

3)

klasa oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik/Uczestnicy;

4)

imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela ustawowego
Uczestnika/Uczestników.

4. Opis Pracy konkursowej nie powinien zawierać danych osobowych żadnych innych
osób poza Uczestnikiem i przedstawicielem ustawowym.
§ 8. 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu
lub przedstawiciele ustawowi wszystkich Uczestników wchodzących w skład Zespołu
Uczestników.
2. Warunkiem formalnym przystąpienia do Konkursu indywidualnego Uczestnika jest
nadesłanie:
1)

Pracy konkursowej wraz z opisem, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu;

2)

podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu;

3)

podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

3. Warunkiem formalnym przystąpienia Zespołu Uczestników do Konkursu jest
nadesłanie:
1)

Pracy konkursowej wraz z opisem, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu;

2)

podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu;
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3)

podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wypełnia i podpisuje przedstawiciel
ustawowy Uczestnika zgłaszającego się indywidualnie.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, wypełniają przedstawiciele ustawowi
wszystkich Uczestników wchodzących w skład Zespołu Uczestników.
6. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie Prace konkursowe, do których
nie dołączono podpisanego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia w odniesieniu
do wszystkich osób zgłaszanych jako Uczestnicy Konkursu.
7. Do zgłoszenia może zostać załączona informacja na temat jednego Nauczyciela
przygotowującego do udziału w Konkursie indywidualnego Uczestnika lub Zespół
Uczestników wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące
załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.
8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora własności egzemplarza Pracy konkursowej.
§ 9. 1. Zgłoszenia do Konkursu wraz z Pracą konkursową będą przyjmowane
od 30 października 2018 r. do 19 listopada 2018 r.
2. W przypadku prac przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje
data stempla pocztowego – z zastrzeżeniem, że z uwagi na terminarz Konkursu do udziału w
nim nie zostaną zakwalifikowane Prace konkursowe dostarczone przez operatora
pocztowego do siedziby Organizatora po 29 listopada 2018 r.
3. Prace konkursowe oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 2, 3 i 7
Regulaminu Konkursu, należy przesłać razem w zaklejonych, zaadresowanych kopertach
lub pudełkach na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw
Człowieka
Aleja J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce – konkurs na plakat
edukacyjny”.
4. Prace konkursowe mogą być przesyłane przez przedstawicieli ustawowych
Uczestników. Mogą być przesyłane także przez Nauczyciela przygotowującego Uczestnika
lub Zespół Uczestników do udziału w Konkursie lub przez Szkołę.
5. Prace konkursowe są przesyłane na koszt przesyłającego i ryzyko własne Uczestnika
oraz nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
nadesłanych Prac konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych
(np. uszkodzenia w transporcie).
6. W uzasadnionych przypadkach, gdy przesłanie Pracy konkursowej pocztą jest
szczególnie utrudnione z uwagi na jej wymiary lub inne parametry lub naraża ją
na uszkodzenie, Praca konkursowa wraz z pozostałymi dokumentami może być dostarczona
na koszt własny dostarczającego do Dziennika Podawczego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Praca konkursowa powinna być zaadresowana i zapakowana zgodnie z ust. 3.
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§ 10. Prace konkursowe niespełniające zasad uczestnictwa lub wymogów formalnych
przewidzianych w Regulaminie Konkursu lub przesłane po terminie nie będą brały udziału
w Konkursie i nie będą podlegały ocenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje
Organizator.
§ 11. 1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję
Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji powołanej przez Organizatora wchodzą eksperci – specjaliści
zajmujący się problematyką praw człowieka – przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także
przedstawiciele innych wybranych przez Organizatora instytucji.
3. Skład Komisji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, wskazanej
w § 3 Regulaminu Konkursu, do dnia 30 października 2018 r.
4. Zadaniem Komisji jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie spośród
Uczestników trzech Laureatów Konkursu, których Prace konkursowe zostaną sklasyfikowane
odpowiednio na I, II i III miejscu.
5. Laureatem Konkursu może być Uczestnik startujący indywidualnie lub Zespół
Uczestników złożony z dwóch lub trzech osób.
6. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.
§ 12. 1. Przy ocenie nadesłanych Prac konkursowych Komisja zastosuje następujące
kryteria i punktację:
1) zgodność z tematyką Konkursu, określoną w § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu
(0-2 punkty),
2) walory merytoryczne, znajomość i rozumienie Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka i protokołów do niej oraz roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (0-10 punktów),
3) walory edukacyjne i informacyjne, zgodność z tytułem, sposób ujęcia tematu,
konstrukcja pracy i jej przejrzystość (0-6 punktów),
4) walory estetyczne, technika wykonania oraz jakość (0-6 punktów),
5) szczególne walory merytoryczne, edukacyjne, informacyjne oraz oryginalność
(0-6 punktów).
2. Jeśli Praca konkursowa uzyska 0 punktów pod względem kryterium zgodności
z tematyką Konkursu, określoną w § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu, nie podlega dalszej
ocenie Komisji.
§ 13. 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana do dnia 22 grudnia 2018 r.
na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w § 3 Regulaminu Konkursu.
2. Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego Laureata o rozstrzygnięciu
Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§ 14. 1. Organizator przyzna Laureatom Konkursu wyłonionym przez Komisję dyplomy
oraz następujące nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt
złotych):

4

1) Laureaci I miejsca Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletu,
gry edukacyjnej i książki,
2) Laureaci II miejsca otrzymają nagrody rzeczowe w postaci czytnika e-booków,
gry edukacyjnej i książki,
3) Laureaci III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gry edukacyjnej i książki.
2. Nauczyciele przygotowujący do Konkursu Laureatów I-III miejsca, zgłoszeni zgodnie
z § 8 ust. 7 Regulaminu Konkursu, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci czytnika
e-booków o maksymalnej wartości 400 złotych (czterysta złotych).
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania ̶ poza trzema miejscami
– wyróżnień oraz nagrodzenia autorów wyróżnionych prac dyplomem i nagrodąniespodzianką o maksymalnej wartości 400 zł (czterysta złotych). Uczestnicy Konkursu
wyróżnieni nagrodą-niespodzianką są Laureatami Konkursu i mają do nich zastosowanie
przepisy zawarte w § 13, § 15 i § 16 Regulaminu Konkursu.
4. Nagrody przyznane na podstawie ust. 1-3 są zwolnione z podatku na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), który przewiduje, że wartość wygranych
w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa
wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku
dochodowego.
5. Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy Ministra Spraw Zagranicznych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu.
§ 15. 1. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez członka Kierownictwa
Organizatora odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
O dokładnym terminie ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu oraz o terminie i miejscu
uroczystości wręczenia nagród przedstawiciele ustawowi Laureatów Konkursu i inni
nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Organizator nie zwraca
kosztów przyjazdu do Warszawy.
2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które nie zostaną odebrane osobiście przez
nagrodzone osoby, zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu
zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie nagrodzonej osoby.
§ 16. Prace Laureatów Konkursu mogą zostać zaprezentowane w formie wystawy
przygotowanej przez Organizatora i wykorzystane do działań promocyjnych związanych
z upowszechnianiem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz rozpowszechnianiem
Konkursu oraz promocją Laureatów Konkursu i innych osób nagrodzonych.
§ 17. 1. Każdy Uczestnik Konkursu i jego przedstawiciel ustawowy, a także zgłaszany
Nauczyciel przygotowujący Uczestnika lub Zespół Uczestników do Konkursu zobowiązany jest
zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Konkursu przed zgłoszeniem do Konkursu.
Zgłoszenie do Konkursu stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz jest
równoznaczne z pełną i świadomą jego akceptacją.
2. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz
wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Konkursu,
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wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem informacji
na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych zgodnie z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w Załączniku nr 1, 2 i 5 do niniejszego Regulaminu.
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych jest zawarta w Załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu.
4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub Uczestnika
i przedstawiciela ustawowego przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, a Praca konkursowa podlega w takim
przypadku zniszczeniu.
5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Nauczyciela
przygotowującego do Konkursu nie ma wpływu na dalszy udział Uczestnika lub Zespołu
Uczestników w Konkursie.
§ 18. 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów
Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja
o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora,
wskazanej w § 3 Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
4. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela:
Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aleja J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
e-mail : dpopc.sekretariat@msz.gov.pl
tel. +48 22 523 9319
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na plakat edukacyjny
„25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO UCZESTNIKA
DO KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY
„25 LAT EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE”

ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. SZKOŁA:
4. KLASA:
5. ROK URODZENIA:
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:
6. IMIĘ I NAZWISKO:
7. ADRES ZAMIESZKANIA:
8. ADRES DO KORESPONDENCJI:
9. NUMER TELEFONU:
10. E-MAIL:
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. J. Ch. Szucha 23, danych osobowych
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………….………………... – Uczestnika Konkursu
(imię i nazwisko Uczestnika)

oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji
na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych. Wyrażam również zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych
Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie.

* wypełnić drukowanymi literami
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na plakat edukacyjny
„25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Jednocześnie oświadczam, że ja i Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się z informacjami
zamieszczonymi w Załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu, będącymi realizacją obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam wszystkie
przysługujące nam prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

* wypełnić drukowanymi literami
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na plakat edukacyjny
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU UCZESTNIKÓW
DO KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY
„25 LAT EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE”
A. ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU NR 1:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. SZKOŁA:
4. KLASA:
5. ROK URODZENIA:
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU NR 1:
6. IMIĘ I NAZWISKO:
7. ADRES ZAMIESZKANIA:
8. ADRES DO KORESPONDENCJI:
9. NUMER TELEFONU:
10. E-MAIL:

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 1
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. J. Ch. Szucha 23, danych osobowych
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..…………... – Uczestnika Konkursu
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu nr 1)

oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji
na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych. Wyrażam również zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych
Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie.
* wypełnić drukowanymi literami
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Jednocześnie oświadczam, że ja i Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się z informacjami
zamieszczonymi w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu, będącymi realizacją obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam wszystkie
przysługujące nam prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 1

B. ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU NR 2:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. SZKOŁA:
4. KLASA:
5. ROK URODZENIA:
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU NR 2:
6. IMIĘ I NAZWISKO:
7. ADRES ZAMIESZKANIA:
8. ADRES DO KORESPONDENCJI:
9. NUMER TELEFONU:
10. E-MAIL:

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 2
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. J. Ch. Szucha 23, danych osobowych
…………..…………..…………..…………..…………..…………..………..…..………………... – Uczestnika Konkursu
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu nr 2)

oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji
* wypełnić drukowanymi literami
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Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji
na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych. Wyrażam również zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych
Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że ja i Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się z informacjami
zamieszczonymi w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu, będącymi realizacją obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam wszystkie
przysługujące nam prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 2

C. ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU NR 3:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. SZKOŁA:
4. KLASA:
5. ROK URODZENIA:
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU NR 3:
6. IMIĘ I NAZWISKO:
7. ADRES ZAMIESZKANIA:
8. ADRES DO KORESPONDENCJI:
9. NUMER TELEFONU:
10. E-MAIL:

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 3

* wypełnić drukowanymi literami
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ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. J. Ch. Szucha 23, danych osobowych
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………..…... – Uczestnika Konkursu
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu nr 3)

oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji
na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych. Wyrażam również zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych
Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że ja i Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się z informacjami
zamieszczonymi w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu, będącymi realizacją obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam wszystkie
przysługujące nam prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 3

* wypełnić drukowanymi literami
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OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
INDYWIDUALNEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY
„25 LAT EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE”

Działając w imieniu…………………..………………..………………………….…………………..………………..………
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka w Polsce” i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),
a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na
Konkurs na plakat edukacyjny “25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”
została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia w stosunku do osób
trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.
Oświadczam, że przenoszę na Organizatora – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:
1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową
utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej
i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie
i odtwarzanie dowolną techniką,
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek,
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy
konkursowej na polach eksploatacji ujętych w pkt 1.

* wypełnić drukowanymi literami
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Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych Uczestnika do Pracy
konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest
nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich
mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania
praw majątkowych. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie
na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe
do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem
Organizatora – Skarbu Państwa - Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż nie będę wnosił(a)
przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

* wypełnić drukowanymi literami
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OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH
ZESPOŁU UCZESTNIKÓW KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY
„25 LAT EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE”
A. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU NR 1
Działając w imieniu…………………..………………..…………………………….………………..………………..………
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu nr 1)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka w Polsce” i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),
a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na
Konkurs na plakat edukacyjny “25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”
została stworzona samodzielnie przez Zespół Uczestników Konkursu, w skład którego
wchodzi reprezentowany przeze mnie Uczestnik.
Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia przez reprezentowanego
przeze mnie Uczestnika, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność
wyłączną.
Oświadczam, że przenoszę na Organizatora – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich następujące
prawa Uczestnika:
1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową
utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej
i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie
i odtwarzanie dowolną techniką,
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek,
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;

* wypełnić drukowanymi literami
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2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy
konkursowej na polach eksploatacji ujętych w pkt 1.
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych Uczestnika do Pracy
konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest
nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich
mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania
praw majątkowych. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie
na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe
do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem
Organizatora – Skarbu Państwa - Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż nie będę wnosił(a)
przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 1
B. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU NR 2
Działając w imieniu…………………..………………..………………………….…………………..………………..………
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu nr 2)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka w Polsce” i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),
a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na
Konkurs na plakat edukacyjny “25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”
została stworzona samodzielnie przez Zespół Uczestników Konkursu, w skład którego
wchodzi reprezentowany przeze mnie Uczestnik.
Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia przez reprezentowanego
przeze mnie Uczestnika, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność
wyłączną.
Oświadczam, że przenoszę na Organizatora – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich następujące
prawa Uczestnika:
1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:

* wypełnić drukowanymi literami
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a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową
utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej
i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie
i odtwarzanie dowolną techniką,
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek,
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy
konkursowej na polach eksploatacji ujętych w pkt 1.
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych Uczestnika do Pracy
konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest
nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich
mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania
praw majątkowych. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie
na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe
do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem
Organizatora – Skarbu Państwa - Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż nie będę wnosił(a)
przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 2

* wypełnić drukowanymi literami
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C. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU NR 3
Działając w imieniu…………………..………………..………………………….………………..………………..………
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu nr 3)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka w Polsce” i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem
Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),
a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na
Konkurs na plakat edukacyjny “25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”
została stworzona samodzielnie przez Zespół Uczestników Konkursu, w skład którego
wchodzi reprezentowany przeze mnie Uczestnik.
Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia przez reprezentowanego
przeze mnie Uczestnika, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność
wyłączną.
Oświadczam, że przenoszę na Organizatora – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich następujące
prawa Uczestnika:
1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową
utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej
i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie
i odtwarzanie dowolną techniką,
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek,
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy
konkursowej na polach eksploatacji ujętych w pkt 1.
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych Uczestnika do Pracy
konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest
nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
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Zagranicznych może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich
mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania
praw majątkowych. Organizator – Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie
na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe
do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem
Organizatora – Skarbu Państwa - Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż nie będę wnosił(a)
przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu nr 3

* wypełnić drukowanymi literami
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INFORMACJA NA TEMAT NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO
DO KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY
“25 LAT EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE” 1
POJEDYNCZY UCZESTNIK □

ZESPÓŁ UCZESTNIKÓW □

DANE NAUCZYCIELA:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. SZKOŁA:
4. ADRES ZAMIESZKANIA
5. ADRES DO KORESPONDENCJI:
6. NUMER TELEFONU:
7. E-MAIL:
Data i podpis Nauczyciela
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. J. Ch. Szucha 23, moich danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Konkursu
na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, wyłonienia
Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji na temat Konkursu i
nagrodzonych Prac konkursowych. Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie mojego
wizerunku w związku z promocją i informowaniem o Konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi
w Załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego
określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Nauczyciela
przygotowującego Uczestnika do Konkursu, a także znane są mi wszystkie przysługujące
mi prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.
Data i podpis Nauczyciela
1

Formularz opcjonalny, wypełnić tylko w przypadku, gdy Uczestnik lub Zespół Uczestników jest
przygotowywany do Konkursu przez Nauczyciela
* wypełnić drukowanymi literami

1

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu na plakat
edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka w Polsce”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 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, zwanego dalej
„RODO”.
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister
Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora
Ochrony Danych (IOD).
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane
dotyczą, do celów związanych z organizacją Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz
upowszechnieniem informacji na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych.
4. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody
na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być
cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez
przesłanie stosownej informacji na adres dpopc.sekretariat@msz.gov.pl, przy czym
cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
6. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
lub Uczestnika i przedstawiciela ustawowego zgodnie z pkt 5, zostaną one niezwłocznie
usunięte, a Praca konkursowa i pozostałe dokumenty zawierające dane osobowe
Uczestnika lub Przedstawiciela ustawowego zostaną niezwłocznie zniszczone.
Ma to zastosowanie także w przypadku, gdy Praca konkursowa została zgłoszona przez
Zespół Uczestników.
7. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Nauczyciela
przygotowującego Uczestnika lub Zespół Uczestników do Konkursu, zgodnie z pkt 5,
dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, a dokumenty je zawierające zostaną
niezwłocznie zniszczone.
8. Dane Laureatów i innych osób nagrodzonych mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 16
Regulaminu Konkursu, w tym publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (www.msz.gov.pl) i w publikacjach oraz raportach Ministerstwa Spraw
Zagranicznych dotyczących tematyki Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności.
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9. Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe, w tym Prace konkursowe zawierające
dane osobowe, będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie regulacji
obowiązujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
10.
Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.
11.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
12.
Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych,
określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych
i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał
wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
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