Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 14/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce
z dnia 28.09.2018r.

Regulamin konkursu na bajkę o emocjach
„Pomiędzy smutkiem a radością, czyli podróż przez emocje”
1. Organizatorzy konkursu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka
Tel. 12 288-02-20 lub 730-201-771
2. Cele konkursu


Angażowanie dzieci do wyrażania swoich emocji poprzez formy

literackie



Promowanie pozytywnych postaw społecznych pośród dzieci i młodzieży



Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i empatii



Omówienie w bezpieczny sposób trudnych emocji

3. Uczestnicy konkursu
Uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych z terenu Powiatu
Wielickiego.
4. Warunki uczestnictwa
Konkurs polega na napisaniu bajki o emocjach, zgodnie z kryteriami jej budowy:


bajka napisana na komputerze



zawiera : tytuł opowiadania, początek, rozwinięcie i morał



czcionka: Times New Roman



rozmiar czcionki : 12



interlinia :1,5



ilość stron: od 2 do 4



zapisana w pliku: Dokument programu Word (dok.)



uczestnicy pracują indywidualnie.



Bajkę należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wieliczce, w wersji elektronicznej na adres e-mail pik.wieliczka@gmail.com
do dnia 26.11.2018r. do godziny 12.00 z dopiskiem KONKURS NA BAJKĘ.



Uczestnik, który będzie chciał wziąć udział w konkursie, musi wraz z pracą
przesłać podpisane

i zeskanowane: zgodę rodzica /opiekuna do wzięcia

udziału w konkursie ( załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora konkursu
„Pomiędzy smutkiem a radością, czyli podróż przez emocje”, w tym na
umieszczenie zarówno nagrodzonej pracy jak i imienia, nazwiska autora
oraz numeru szkoły do jakiej uczęszcza na stronie internetowej PCPR oraz
w prasie lokalnej.
5. Kryteria oceny wraz z punktacją
Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:


Zgodność z celami założonymi w konkursie, dotyczącymi bajki o emocjach
(1-4 punkty)



Poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną (1-4 punkty)



Oryginalność pomysłu (sprawdzone zostanie, czy bajka nie została przejęta
z Internetu lub innych źródeł), (1-4 punkty)



wartość wychowawczo - dydaktyczną bajki (1-4 punkty)

6. Zasady nagradzania:


Prace będą oceniane przez pięcioosobową komisję w skład której wchodzą:
dyrektor PCPR, psycholodzy i pedagodzy pracujący z dziećmi



i młodzieżą



Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz trzy osoby wyróżnione otrzymają
nagrody



Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu, jaki i o terminie
rozdania nagród telefonicznie i drogą elektroniczną



Autorzy prac nagrodzonych wezmą udział w uroczystym podsumowaniu
Konkursu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

7. Postanowienia końcowe:
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieliczce – Pani Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka lub poprzez email pcpr@powiatwielicki.pl.

II.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
kontaktować poprzez adres email: pcpr@powiatwielicki.pl.
III.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane

osobowe

uczestników

konkursu

oraz

rodziców/opiekunów

prawnych

uczestników będą przez nas przetwarzane w celu:
1)

organizacji konkursu „Pomiędzy smutkiem a radością, czyli podróż przez

emocje”, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji
wyników konkursu na stronie internetowej PCPR oraz w prasie lokalnej –
wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
IV.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami

danych

osobowych

będą

podmioty

uprawnione

na

podstawie

przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Dane
osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury
i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.
V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane

osobowe

będą

przetwarzane

nie

dłużej

niż

to

będzie

do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie

niezbędne
przez okres

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów
prawa

(5

lat),

dochodzenia

roszczeń

natury

cywilnoprawnej,

w

celach

archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania

dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania.
VI.

INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie
skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
VII.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik i rodzic/opiekun
prawny uczestnika posiada prawo do:
1) Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia
czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo

do

sprostowania

danych,

jeżeli

dane

przetwarzane

przez

nas

są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę
na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania
danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe
można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający
sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie
z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały
usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony
lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw
wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane
są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub

w

ramach

sprawowania

władzy

publicznej

nam

powierzonej

lub

na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania
danych w celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt
1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.
VIII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnik,

opiekun

prawny uczestnika

posiadają

prawo

wniesienia skargi

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
IX.

ZAUTOMATYZOWANE

PODEJMOWANIE

DECYZJI

W

TYM

PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.
X.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych,
jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez
korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Załącznik nr 1

.........................................................
Miejscowość, data

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………………………….
szkoła: ………………………………………………………………………………………………………………………
w konkursie na bajkę o emocjach „ Pomiędzy smutkiem a radością, czyli podróż
przez emocje”,

organizowanym przez Powiatowe Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Wieliczce – Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Daniłowicza 12, 32 -020
Wieliczka. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie
www. pcpr-wieliczka.pl
……………………………………..………………
(czytelny podpis opiekuna)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego

dla

celów

niniejszego

konkursu

zgodnie

z Rozporządzeniem 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/W, w tym na umieszczenie zarówno nagrodzonej
pracy jak i imienia, nazwiska autora

oraz numeru szkoły do jakiej uczęszcza

na stronie internetowej PCPR oraz w prasie lokalnej.
……………………………………..………………
(czytelny podpis opiekuna)

