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Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku serdecznie zaprasza uczniów do udziału                         

w Konkursie Fotograficznym  „Moja codzienna niecodzienna szkoła”  

 

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu 

Konkurs ma na celu integrowanie społeczności uczniowskiej szkoły i promocję umiejętności uczniów.  

Adresaci konkursu 

Konkurs jest adresowany do uczniów i młodzieży uczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku. 

Konkurs ma zasięg szkolny. 

Przebieg konkursu 

1. Uczniowie i rodzice zapoznają się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie szkoły 

https://zss1.edu.gdansk.pl/pl w zakładce KONKURSY. 

2. Rodzice/ pełnoletni uczniowie podpisują zgody na udział w konkursie ( załączniki 1 i 1a)  i oddają je 

Organizatorkom konkursu. 

3.  Uczeń wykonuje zdjęcie zgodnie ze swoim pomysłem i tytułem konkursu, wywołuje je w formacje 

15x 21 cm i oddaje Organizatorkom konkursu do 30 września 2022 r.  

4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane Społeczności Szkoły na wystawie zorganizowanej                     

w budynku szkoły. 

5. Najpiękniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. 

6. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali podczas obchodów jubileuszu 

szkoły. 

Uwagi dodatkowe 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest wyłącznie: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku ul. Batorego 26,  80-251 Gdańsk, tel. (58) 341-
23-63, e-mail: sekretariat@zss1.edu.gdansk.pl  
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych                               
na następujący adres mailowy: iodzss1gdansk@wp.pl 
 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu, jego przeprowadzenie, a także ogłoszenie wyników                               
oraz przekazanie zwycięzcom nagród. 
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Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie Państwa dobrowolnej i niewymuszonej zgody                            
na przetwarzanie danych osobowych. 
 

Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do czasu wycofania zgody lub przez czas określony 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa lub/i podmioty, które na mocy podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzają je na 
wyraźne polecenie i w zakresie określonym przez Administratora. 
 

Uprawnienia przysługujące na gruncie RODO 
Osobom, których dane dotyczą przysługują w zakresie określonym przez właściwe przepisy RODO następujące uprawnienia: 
• Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, 
• Prawo do sprostowania danych, 
• prawo do usunięcia danych, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania, 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Uprawnienia związane ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić 
w formie wysłania żądania na adres e-mail lub adres pocztowy Administratora. 
 

Konieczność podania danych oraz skutek ich niepodania 
Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia 
udziału w Konkursie. 
 

Przekazywanie danych do państw trzecich 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA DOTYCZĄCE WZIĘCIA UDZIAŁU DZIECKA w Konkursie Fotograficznym  
„Moja codzienna niecodzienna szkoła” 

organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku 
 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………….. 
 
Klasa i szkoła: …………………………………………………………………………………………  

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem(-am) się z regulaminem Konkursu, w którym ma wziąć udział moje dziecko,  
w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego warunki. 
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora Konkursu w celu 
zorganizowania Konkursu w sposób opisany  w regulaminie Konkursu. 
4. Wyrażam zgodę na publikację prac konkursowych i wizerunku mojego dziecka oraz na podpisanie pracy imieniem                            
i nazwiskiem, klasą mojego dziecka oraz zdobytym wynikiem. 
 
…….…………………..                                                                                                      ………………………………………… 
 (data)                                                                                                                                 (podpis rodzica) 
 
Jeśli nie chcą Państwo złożyć któregokolwiek z powyższych oświadczeń, prosimy o nieskładanie formularza i niebranie udziału                
w konkursie. 

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1a do Regulaminu 
 

 
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA DOTYCZĄCE WZIĘCIA UDZIAŁU w Konkursie Fotograficznym  

„Moja codzienna niecodzienna szkoła” 
organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku   

 
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………….. 
 
Klasa i szkoła: …………………………………………………………………………………... . 
 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem(-am) się z regulaminem Konkursu, w którym chcę wziąć udział, w tym z zasadami przetwarzania danych 
osobowych i akceptuję jego warunki. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celu zorganizowania 
Konkursu w sposób opisany w regulaminie Konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy konkursowej i wizerunku oraz na podpisanie pracy moim imieniem                                        
i nazwiskiem, klasą oraz zdobytym wynikiem. 
 

 
……………………..                                                                                         …………………………………….. 
 (data)                                                                                                                            (podpis pełnoletniego ucznia) 
 
Jeśli nie chcą Państwo złożyć któregokolwiek z powyższych oświadczeń, prosimy o nieskładanie formularza i niebranie udziału                         
w konkursie.                   
 


