Regulamin Konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych i
prywatności opracowany w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej
Organizatorem.
2. Konkurs jest organizowany w ramach Projektu ARCADES „Wprowadzenie kwestii związanych z
ochroną danych oraz prywatnością do szkół w Unii Europejskiej” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”.
3. Przedmiotem Konkursu jest Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych lub gimnazjalnych lub
ponadgimnazjalnych, mający na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony danych
osobowych i prywatności, zwany dalej Scenariuszem.
4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2
Cele Konkursu
Celami Konkursu są:


zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat ochrony danych osobowych i prawa do
prywatności przez uczniów,



podniesienie świadomości z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do
prywatności,



kształtowanie wśród młodzieży świadomości, wrażliwości i kultury prawnej we
wskazanym zakresie,



kształtowanie wśród uczniów świadomych i odpowiedzialnych postaw związanych z
ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności,



promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych i bezpiecznego
korzystania z Internetu,



kształtowanie refleksyjnej postawy wobec drugiego człowieka oraz wobec różnych
sytuacji życiowych związanych z ochroną prywatności i danych osobowych,
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uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach na wskazany temat,



promowanie najciekawszych scenariuszy na arenie międzynarodowej w ramach
Projektu ARCADES opracowanego z inicjatywy Organizatora,



inspirowanie i zachęcenie nauczycieli do przygotowywania własnych scenariuszy lekcji
na temat ochrony danych osobowych i prywatności w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego,



wykorzystywanie programów edukacyjnych oraz informacji dostarczanych przez
Organizatora jako materiału dydaktycznego.

§3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest dla nauczycieli i uczniów ze szkół biorących udział w VI edycji
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa (…)”, zwanych dalej
Uczestnikami.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników Organizatora.
3. Uczestnikiem Konkursu jest 8 osobowy zespół nauczycieli i uczniów z danej szkoły biorącej
udział w VI edycji Programu „Twoje dane –twoja sprawa (…)” obejmujący maksymalnie do 2
nauczycieli – autorów Scenariusza, prowadzących wspólnie zajęcia lekcyjne, którzy
zaprezentują opracowany Scenariusz wraz z wyznaczonymi uczniami na konferencji podczas
obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w Brukseli w styczniu 2016 roku, przy czym
informacja o dacie uroczystości zostanie przekazana w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Każdy autor/autorzy Scenariusza biorąc udział w Konkursie, zobowiązuje się przeprowadzić
minimum jedną lekcję w szkole na temat ochrony danych osobowych do dnia 15 maja 2016
roku. Lekcję będzie mógł przeprowadzić według własnego Scenariusza lub Scenariusza
nagrodzonego w Konkursie. Organizator zobowiązuje się udostępnić materiał dydaktyczny do
lekcji.
5. Autor/autorzy Scenariusza są zobowiązani poinformować Organizatora o terminie i miejscu
przeprowadzenia lekcji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
giododzieciom@giodo.gov.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed terminem lekcji.
Organizator przewiduje, a Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do umożliwienia
przedstawicielowi Organizatora udziału w przedmiotowej lekcji.
6. Wszyscy autorzy Scenariuszy przeprowadzający lekcje na temat ochrony danych osobowych
w ramach niniejszego Konkursu zobowiązują się uzyskać wymagane zgody dyrektora szkoły
oraz przedstawicieli prawnych dzieci uczestniczących w lekcji, na rejestrację lekcji w postaci
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filmu oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, rejestrację wizerunków uczestników lekcji
oraz późniejsze wykorzystanie tych relacji: filmów i fotografii w materiałach z realizacji
Projektu przez Organizatora i działalności edukacyjno-informacyjnej GIODO.

§4
Zgłoszenie do Konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać w formie papierowej na adres Biuro Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa (decyduje data
stempla pocztowego) oraz w formie elektronicznej na adres giododzieciom@giodo.gov.pl w
terminie do dnia 4 grudnia 2015 roku z tematem/dopiskiem „Konkurs na scenariusz”.
2. Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia dokonuje
autor/współautorzy Scenariusza.
3. Zgłoszenie do Konkursu przysłane w formie papierowej musi zawierać:


pracę konkursową obejmującą Scenariusz lekcji przygotowany zgodnie z wytycznym
zawartymi w załączniku nr 1 oraz w § 6 Regulaminu wraz z załącznikami, odpowiednio
zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu,



w bibliografii informację o źródłach oraz dokumenty/pliki wykorzystane jako elementy
graficzne w pracy konkursowej (zabronione jest wykorzystywanie elementów
komercyjnych),



wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia autora Scenariusza” (zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Regulaminu),



wypełniony i podpisany formularz „Zgody autora pracy na przetwarzanie i publikację
danych osobowych” (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu),



listę 8 osób wytypowanych do udziału w zespole konkursowym (łącznie z
autorem/autorami Scenariusza).

4. Zgłoszenie konkursu przysłane w formie elektronicznej musi zawierać:


Scenariusz lekcji opracowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przysłany w
formie załącznika w pliku WORD,



w bibliografii informację o źródłach oraz dokumenty/pliki wykorzystane jako elementy
graficzne w pracy konkursowej (zabronione jest wykorzystywanie elementów
komercyjnych),



listę 8 osób wytypowanych do udziału w zespole konkursowym (łącznie z
autorem/autorami Scenariusza).
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5. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez
Organizatora Konkursu, w jego działalności informacyjno-edukacyjnej. Nadsyłając pracę na
Konkurs autor pracy, zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie w całości lub w części, w
tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.
6. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały udziału
w Konkursie.

§5
Zasady przyznawania nagród
1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą:


przedstawiciele Organizatora,



przedstawiciele Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
Warszawie,



przedstawiciele Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w Gliwicach.

2. Komisja konkursowa będzie oceniać nadesłane na Konkurs Scenariusze lekcji uwzględniając
następujące kryteria:


wiedzę na temat ochrony danych osobowych i prywatności,



zgodność z podanym zakresem tematycznym i podanym przez Organizatora schematem
zajęć,



poprawność merytoryczną i metodyczną,



praktyczną możliwość wdrożenia Scenariusza w szkole,



funkcjonalne wykorzystanie metod aktywizujących,



oryginalność Scenariusza.

3. Laureatami Konkursu zostaną członkowie zespołu będącego Uczestnikiem Konkursu, którego
praca zostanie najwyżej oceniona przez Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje
odwołanie.
§6
Wymogi odnośnie Scenariusza lekcji
1. Zgłoszony do Konkursu Scenariusz musi spełniać następujące kryteria:
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Scenariusz na temat ochrony danych osobowych i prywatności musi być adresowany do
konkretnej grupy wiekowej (określonego poziomu edukacyjnego: szkoły podstawowej, szkoły
gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej),



Scenariusz musi być przygotowany według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,



Scenariusz może być materiałem przekazanym przed ogłoszeniem Konkursu, Organizatorowi
w ramach

Programu „Twoje dane – twoja sprawa”, ale nie może być Scenariuszem

publikowanym poprzez inne podmioty czy rozpowszechnionym w innej formie,


powinien być napisany w języku polskim (nie wyklucza to realizacji scenariusza lekcji
objętego konkursem w ramach zajęć z języków obcych),



musi być nadesłany w podanym przez Organizatora terminie.

2. Objęta Scenariuszem lekcja powinna spełniać następujące kryteria:


trwać nie dłużej niż 45 minut,



być poprawna metodycznie i merytorycznie,



może zawierać materiał pomocniczy, np. film, komiks, fotografię.

3. Organizator ma prawo odrzucić nadesłaną pracę w przypadku, gdyby okazało się, że przygotowany
przez autora/autorów Scenariusz lub jego części naruszają prawa (w szczególności prawa
autorskie) osób trzecich.
§7
Wyniki Konkursu oraz wręczenie nagród
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 grudnia 2015 roku na stronie internetowej
www.giodo.gov.pl
2. Laureatom Konkursu – członkom zespołu nauczycieli i uczniów będącego Uczestnikiem
Konkursu za zajęcie I miejsca zostanie przyznana nagroda główna składająca się z dwóch
elementów - nagród rzeczowych przyznanych każdemu z członków zespołu o łącznej wartości
1440 € oraz wyjazdu do Brukseli dla tych osób (maksymalnie dla 8 osób) w celu
zaprezentowania lekcji wg opracowanego Scenariusza.
3. Oprócz nagrody, o której mowa w ust. 2, każdemu z laureatów Konkursu zostanie przyznana
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej należnemu podatkowi dochodowemu
od wartości nagród wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości
przeznaczona przez Organizatora jako płatnika podatku na pokrycie zobowiązania podatkowego
laureata Konkursu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z
przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora
bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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4. Ponadto nagrodzony Scenariusz zostanie opublikowany w publikacji opracowanej w ramach
Projektu ARCADES.
5. Uroczystość wręczenia nagród rzeczowych oraz prezentacja nagrodzonego Scenariusza odbędzie
się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w
Brukseli podczas Konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w
styczniu 2016 roku. Informacja o dacie uroczystości zostanie przekazana w dniu ogłoszenia
wyników Konkursu.
6. Nauczyciel - laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wynikach, godzinie i
miejscu wręczenia nagród oraz szczegółach dotyczących wyjazdu drogą elektroniczną lub
telefonicznie.
7. W związku z wyjazdem do Brukseli, nauczyciel - laureat Konkursu jako opiekun uczniów
zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych związanych z organizacją
wyjazdu (np. zgody dyrektora szkoły na wyjazd nauczyciela/nauczycieli i uczniów, zgody
rodziców uczniów, kartę wycieczki).
8. W związku z wyjazdem do Brukseli Organizator zapewnia laureatom Konkursu przelot na trasie
Warszawa-Bruksela-Warszawa, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie w Brukseli (1 nocleg).
Organizator nie pokrywa innych kosztów związanych z wyjazdem laureatów Konkursu w Brukseli.

9 Dodatkowo dla wyróżnionych prac konkursowych przewidziane są nagrody w postaci dyplomów,
jak również wyróżnione Scenariusze będą opublikowane na stronie internetowej GIODO pod
adresem: www.giodo.gov.pl oraz w materiałach edukacyjnych GIODO.
10. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę, jak również na ekwiwalent
pieniężny.

§8
Postanowienia końcowe
1. Przekazanie opracowanego Scenariusza w ramach pracy konkursowej jest równoznaczne z
nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do
wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:


w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu;
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w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Autor/współautor Scenariusza ma prawo do wykorzystywania opracowanych przez siebie
materiałów wchodzących w skład pracy konkursowej w celu przeprowadzania zajęć z uczniami.
3. Informacje o Organizatorze oraz projekcie ACADES są dostępne na stronach: http://arcadesproject.eu/ oraz www.giodo.gov.pl .
4. Informacji o Konkursie udziela: Pani Marta Mikołajczyk, pracownik Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych tel. 22 860 73 95, e-mail: m_mikolajczyk@giodo.gov.pl
5. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji duanych wskazanych w zgłoszeniach. Jednocześnie
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
6. Zgłoszenia nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, a po zakończeniu Konkursu mogą być
wykorzystane

w

działalności

edukacyjno-informacyjnej

Organizatora,

jak

również

upowszechnianie w ramach Projektu ARCADES i Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i
nauczycieli”.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Przesłanie
zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub do odstąpienia od Konkursu bez
podawania przyczyn, w szczególności w przypadku nie przyznania nagrody przez Komisję
konkursową.
10. W wypadku jeżeli nagrodzony Uczestnik Konkursu, uchyla się od realizacji swoich obowiązków
polegających na realizacji lekcji w Brukseli według nagrodzonego Scenariusza, Organizatorowi
Konkursu przysługuje prawo do wybrania kolejnego najwyżej ocenionego Scenariusza spośród
pozostałych zgłoszeń bez przeprowadzania ponownego Konkursu.
11. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności
interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej
kompetencji Organizatora.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych
osobowych i prywatności
SCHEMAT SCENARIUSZA LEKCJI
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora Scenariusza/imiona i nazwiska autorów Scenariusza (Arial 11)
Nazwa placówki, w której autor jest zatrudniony (opcjonalnie) (Arial 9)

Sformułowanie tematu lekcji (Arial 14 pogrubiony), bez słowa temat,
zapis bez kropki na końcu zdania
Adresat zajęć (Arial 11 pogrubiony): (Arial 11) np. uczniowie szkoły …., klasa…..
zakończone kropką
Rodzaj zajęć (przedmiot) (Arial 11 pogrubiony): (Arial 11) zakończone kropką
Cel ogólny zajęć: (Arial 11 pogrubiony): Cel zapisany w formie jednego lub dwóch zdań,
zaczynający się wielką literą (Arial 11 pogrubiony)
Cele szczegółowe (Arial 11 pogrubiony) (cele odnoszące się do nabycia poszczególnych wiadomości
i umiejętności uczniów)

Uczeń:


cele zapisane w postaci operacyjnej (Arial 11);



cele zapisane w postaci operacyjnej (Arial 11);



cele zapisane w postaci operacyjnej (Arial 11);

Metody pracy (Arial pogrubiony): wymienione metody (Arial 11) zakończone kropką
Formy pracy (Arial pogrubiony): wymienione formy pracy (Arial 11) zakończone kropką
Środki dydaktyczne i materiały (Arial pogrubiony): wymienione środki dydaktyczne i
pomoce dydaktyczne np. podręczniki, mapy, schematy, filmy, dodatkowa literatura; pomoce
techniczne np. rzutnik, magnetowid, magnetofon, komputer itp.; wyposażenie sali np. stoliki
ustawione do pracy grupowej. (Arial 11) zakończone kropką
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Słowa kluczowe (Arial 11 pogrubiony): słowa (Arial 11) zakończone kropką (do pięciu słów
kluczowych, najlepiej jednowyrazowych, oddzielone przecinkiem, ułatwiających wyszukanie
materiału przez wyszukiwarki internetowe)

Przebieg lekcji (Arial 12 pogrubiony)
Szczegółowy opis kolejnych etapów lekcji, wykorzystanie metod, zakładane działania
nauczyciela i uczniów wraz z opisem ćwiczeń z poleceniami, opis

zagadnień

merytorycznych itd. , a także omówienie pracy domowej.

1. Wprowadzenie/ wiedza podstawowa
2. Rozwinięcie tematu
3. Zakończenie

Praca domowa (Arial 12 pogrubiony):
Treść pracy domowej (Arial 11)
Ewaluacja (Arial 11 pogrubiony):
o ile to możliwe propozycja sposobu oceny pracy uczniów podczas zajęć, co wiedzą i
potrafią uczniowie po przeprowadzonych zajęciach.
Załączniki (Arial 11 pogrubiony):
materiały pomocnicze rozdawane podczas ćwiczeń, np. instrukcje do pracy grupowej,
schematy plakatów, tablic i in. elementów wykonywanych podczas lekcji, artykuły z mediów
itp.
Bibliografia (Arial 11):
M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, t.2: 1950-1980, Londyn 1989, ss.202-203
Uwagi (Arial 11 pogrubiony):
wynikające z przeprowadzenia zajęć według tego Scenariusza
Dalsze uwagi dotyczące formatowania tekstu:
1. Interlinia – 1,2
2. Przed kolejnymi częściami Scenariusza – jedna dodatkowa linia odstępu („jeden
enter”)
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3. Zapis części opisującej przebieg zajęć powinien być prowadzony konsekwentnie i
jednolicie. Proponujemy zapis przebiegu kolejnych etapów lekcji w punktach:
1,2,3..itd
4. W materiałach dodatkowych, które nazywamy załącznikami, piszemy: załącznik nr 1,
używamy także zapisu: grupa nr 1.
5. Składniki opisu bibliograficznego:
M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, t.2: 1950-1980, Londyn 1989, ss.202-203.
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Załącznik nr 2 „Oświadczenie autora Scenariusza” do Regulaminu Konkursu na Scenariusz
lekcji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności
Imię i nazwisko autora Scenariusza:………………………………………………………….………...
Imię i nazwisko autora Scenariusza:…………………………………………………………………....

Pełna nazwa placówki i adres: …………………………………………………………………………
Dane do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu):
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie opracowanego przeze mnie Scenariusza lekcji pod tytułem:
…………………………………………………………………………………………………................
………........................................................................................................................................................
do prowadzenia lekcji …………………………………………………………………………..
z uczniami klas…………….szkoły……………………………………………………..………
w ramach działalności informacyjno-edukacyjnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w związku z realizacją Projektu ARCADES tj. przygotowaniem publikacji dla
nauczycieli, jak również Programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” oraz na jego publikację w
materiałach edukacyjnych umieszczanych na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych i w pakietach edukacyjnych upowszechnianych pośród uczestników ww.
Programu.
Oświadczam, że opracowany przeze mnie Scenariusz jest wynikiem mojej samodzielnej pracy
i

przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu,

a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.
Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwaliłem w Scenariuszu na wykorzystanie
tych wizerunków w celu przygotowania Scenariusza w ramach konkursu. Za wszelkie roszczenia osób
trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada autor/autorzy Scenariusza.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż przekazanie opracowanego scenariusza w ramach pracy
konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw
11

majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach
eksploatacji, tj.:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska oraz informacji o nazwie i adresie placówki,
w której jestem zatrudniony w odniesieniu do opracowanego przeze mnie scenariusza na potrzeby
realizacji konkursu i jego promocji oraz w działalności edukacyjno-promocyjnej Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(administratora danych) zamieszczonych

w ww. oświadczeniu, w celu i na potrzeby realizacji

i promocji ww. konkursu oraz Projektu ARCADES i Programu „Twoje dane – twoja sprawa (…)”.

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

__________________________________________
CZYTELNY PODPIS
AUTORA/AUTORÓW SCENARIUSZA
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Załącznik nr 3 „Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych” do
Regulaminu Konkursu na Scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności

………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko autora/autorów pracy konkursowej
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych
osobowych i prywatności we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i
jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY
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