
Regulamin Konkursu na projekt ulotki „Bezpieczeństwo w Internecie” - 

„Razem zmieniamy Internet na lepsze” 

 

1.Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa  

w Internecie. Podejmowania prób tworzenia i prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 

Gromadzenia i rozpowszechniania prac w celu użycia ich w procesie dydaktycznym. 

 

2.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie. 

 

3.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII z terenu Gminy Stanin. 

4. Założenia organizacyjne: 
4.1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu projektu ulotki związanej  

       z  bezpieczeństwem w Internecie. 

4.2. Projekt należy wykonać na kartce w formacie dowolnym. 

4.3. Technika wykonania dowolna (farby, kredki, itp.) 

4.4 Prace należy dostarczyć do siedziby biblioteki do 05.02.2021r. do godziny 16:00. 

4.5 Wraz z pracą należy załączyć informację na kartce: 

- imię, nazwisko oraz wiek autora pracy 

- nazwa projektu, jeżeli taka będzie 

- numer telefonu 

4.6. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.                                                                         

4.7. O wynikach konkursu organizator poinformuje w dniu 09.02.2021 r na stronie 

internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook                                                                

4.8. Zwycięzca zostanie uhonorowany nagrodą                                                                        

4.9. Informacji dodatkowych udzielają pracownicy GBP: tel. 25 798 11 03 

5. Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu:  

5.1.1. Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do konkursu jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, z siedzibą w Kosuty 4A, 

5.1.2. Dane osobowe zebrane zostaną w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, 

umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących, 

5.1.3. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być także: 

5.1.3.1. podmioty, którym udostępnienie danych będzie konieczne w celu zabezpieczenia 

żywotnych interesów tych osób,  

5.1.3.2. podmioty współfinansujące konkurs , którym udostępnienie danych będzie konieczne 

ze względu na prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość związaną  

z konkursem. 

5.1.4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie  

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

5.1.5. Dane przekazywane są dobrowolnie, nie istnieje obowiązek podania danych 

osobowych, wynikający z przepisów prawa. 

5.1.6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,            

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych          

  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 


