Zapraszamy do udziału w XII edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy
o Prawach Dziecka:

„Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek - tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla Was mądre prawa…”
(M. Brykczyński)

Cele konkursu:


popularyzowanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu praw dziecka;



upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka wśród najmłodszych uczniów;



uświadomienie, że współczesna szkoła może być miejscem, w którym
znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi;



uczczenie 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka;



rozwijanie zainteresowań uczniów;



doskonalenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym;



doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie.
Do udziału zapraszamy najmłodszych (klasy II – III) i najstarszych (klasy VII – VIII)
uczniów podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Każdą zgłoszoną
szkołę może reprezentować jedna trzyosobowa drużyna w każdej kategorii
wiekowej.


Uczniowie klas młodszych w celu przygotowania się do konkursu powinni
szczegółowo zapoznać się z jedną pozycją książkową: „Mam prawo”
Grzegorza Kasdepke. W czasie konkursu będą wykonywać zadania związane
z treścią tej książki (krzyżówki, wykreślanki, zagadki, pytania otwarte i zamknięte, zadania typu: prawda/fałsz). Dzieci będą również pracować z Konwencją
o Prawach Dziecka w wersji dla najmłodszych (dostępną na stronie
https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci



Uczniowie klas starszych w części pierwszej konkursu rozwiążą test
sprawdzający ogólną wiedzę o prawach dziecka, a w części drugiej wykonają
zadania otwarte związane z tą tematyką (praca w oparciu o dostarczony przez
organizatora tekst Konwencji o Prawach Dziecka). Jako źródła wiedzy pomocne
w przygotowaniu do konkursu uczniów klas VII – VIII proponujemy Państwu:

- Tekst „Konwencji o Prawach Dziecka”
- Materiały znajdujące się na stronach internetowych:
Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl)
Stowarzyszenia UNICEF Polska www.unicef.pl
(http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka)

Konkurs odbędzie się 20 listopada 2019 r. o godz. 9.30 (klasy II – III) oraz o 11.00
(kl. VII – VIII) w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ulicy Balkonowej 4.
O szczegółach poinformujemy zainteresowane szkoły drogą e-mailową lub
telefonicznie po zebraniu zgłoszeń. Zgłoszenia wraz z listą imienną uczestników,
zgodą rodziców (załącznik nr 1) oraz nazwiskami nauczycieli przygotowujących
drużyny i telefonami kontaktowymi należy przesłać do 14 listopada 2019 r. na

numer faxu: 022 811 58 43, drogą e-mailową na adres: sp42@edu.um.warszawa.pl
lub na adres: kingmont@wp.pl.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a opiekunowie podziękowania.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w lutym 2020 r.
Wyniki zostaną opublikowane do 15 grudnia 2019 r. na stronie internetowej
http://sp42.waw.pl

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: kingmont@wp.pl
oraz pod nr tel 0 500 782 038.
Organizatorzy

Warszawa, 11.10. 2019 r.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
XII MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWACH DZIECKA
„NIECH SIĘ WRESZCIE KAŻDY DOWIE...”
1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania
Imię i nazwisko dziecka:
............................................................................................................................
Klasa: ……………
Nazwa i adres szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
udzielam niniejszym zgody na udział dziecka w XII Mazowieckim Konkursie Wiedzy o Prawach
Dziecka „Niech się wreszcie każdy dowie...”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie, zwaną dalej
Organizatorem.
2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych
osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia,
nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) zgodnie 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) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z udziałem dziecka
i przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez Organizatora
pozyskanych w celu udziału dziecka w Konkursie.
4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem
i w pełni akceptuję.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

5. W celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających
z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji, w tym propagowania
osiągnięć i talentów uczniów, zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam
zgodę na: nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie
i zwielokrotnianie w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium przez Organizatora
Konkursu wizerunku ww. dziecka, utrwalonego podczas przeprowadzenia Konkursu i/lub
utrwalonego podczas wręczania nagród. Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez
Organizatora lub osoby trzecie działające w jej imieniu zmian i modyfikacji utrwalonego wizerunku
dziecka, polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej (np. zmiana kadrowania)
z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać wizerunku
dziecka.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
KONKURSU I ICH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, z późn. zm. ) Organizator Konkursu informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa
nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa.
Z
Administratorem
może
się
Pani/Pan
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
sp42@edu.um.warszawa.pl
lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem ww. Konkursu Administrator będzie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka Administrator
będzie przetwarzał wizerunek dziecka celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących
działalność placówki, wynikających z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w
zakresie edukacji, w tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów.
Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane
dotyczą lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem
przetwarzaniu tych danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
dziecka w konkursie.
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka, w tym wizerunek, będą przetwarzane do czasu
odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w
tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w
okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5. Odbiorcy danych osobowych
Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać
udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także
udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (podmioty
przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni Administratorzy
danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące
działalność pocztową lub kurierską.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18
RODO,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny, ale
jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter
dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka Administrator nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych
dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do
organizacji międzynarodowych.

