Regulamin „Konkursu Wiedzy o Austrii“ organizowanego
w ramach obchodów 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego

I. WSTĘP
1. Organizatorem „Konkursu Wiedzy o Austrii“ jest Towarzystwo Polsko-Austriackie (TPA)
Oddział w Radomiu we współpracy z Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego (PSNJN) w Radomiu oraz „Łaźnią“ Radomskim Klubem Środowisk
Twórczych i Galerią.
2. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa z siedzibą w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Radomiu, ul. Wernera 22 w składzie:
Anna Własiuk (PSNJN) – przewodnicząca
Iwona Łoboda (PSNJN)
Beata Ołowiak (PSNJN)
Ewa Pacholec (TPA)
Małgorzata Sadownik (TPA)
Małgorzata Tatar (TPA)
Irena Witek (TPA)
Alicja Zych (PSNJN).

II. TEMATYKA KONKURSU
Austria - elementy geografii, historii, zwyczajów i obyczajów, kultury, sztuki i języka.

III. CELE KONKURSU
1. Poszerzanie wiedzy uczniów związanej z Austrią.
2. Zainteresowanie uczniów kulturą Austrii.
3. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1.Konkurs organizuje i przeprowadza Komisja Konkursowa.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Radomia i regionu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w języku polskim.
4. Konkurs jest dwustopniowy:
a) etap szkolny odbędzie się 17 maja 2019 roku (piątek).
Konkurs powinien być przeprowadzony w godzinach 10.00-11.30. Na przeprowadzenie
konkursu potrzebna jest jedna godzina lekcyjna
Etap szkolny zostanie przeprowadzony w formie quizu, zawierajacego pytania zamknięte.
Uczniowie rozwiązuja test indywidualnie na kartce (mają wtedy 30 minut na rozwiązanie) lub
na smartfonach.

O wyborze formy etapu szkolnego konkursu decyduje Szkolna Komisja

Konkursu.
Szkolna Komisja Konkursu przesyła protokół etapu szkolnego (Załącznik nr 2) mailem na
adres: radom@psnjn.org w terminie do 22 maja 2019 roku (środa).
b) etap międzyszkolny (półfinał i finał) odbędzie się 27 maja 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu, ul. Wernera 22.
Do etapu międzyszkolnego zostanie zakwalifikowanych po 3 uczniów z każdej szkoły,
którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie szkolnym. Uczniowie ci muszą posiadać ze sobą
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).
Eliminacje międzyszkolne przeprowadza Komisja Konkursowa.
W półfinale uczniowie rozwiazują na swoich smartfonach quiz składający się wyłącznie
z pytań zamkniętych. Do finału zostanie zakwalifikowanych12 uczniów z największą ilością
punktów.
W finale uczniowie odpowiedzą ustnie na wylosowane pytania otwarte.
Finał przeprowadza Komisja Konkursu. Werdykt Komisji jest ostateczny.
5. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w finale otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy,
a pozostali finaliści upominki i dyplomy.
6. Uroczyste zakończenie Konkursu z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 30 maja
2019 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Seniorów w Radomiu
ul. Traugutta 31/33.
7.

Zgłoszenia szkół do udziału w Konkursie należy przesłać mailowo na adres

radom@psnjn.org (Załącznik

nr 1) do 15.05.2019 roku.

Proponowane strony internetowe:
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedeń
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://www.wien.info/pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Salzburg
https://www.salzburg.info/pl
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Przystąpienie ucznia do konkursu oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług i akceptację warunków
umowy przedstawionych w regulaminie konkursu.

2.Przetwarzanie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu w przypadkach wykraczających poza zakres
zwolnienia z art.81 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1995 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
będzie się odbywało na podstawie zgody (formularz zgody - załącznik nr 4). Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2
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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział w Radomiu
z siedzibą w Radomiu, ul. Traugutta 31/33.(dalej jako: Administrator);
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są
niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności do czasu upływu okresu wynikającego z jednolitego rzeczowego wykazu akt,
5) posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18
Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia 2016/679;
-prawo do usunięcia danych, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. c, zgodnie z art. 17
Rozporządzenie 2016/679;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
6) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie danych
przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679), prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia
danych osobowych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679) z uwagi na fakt, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia
umowy;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnictwa w „Konkursie Wiedzy o Austrii“
organizowanym w ramach obchodów
60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko organizatora konkursu w szkole:
………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy organizatora I etapu konkursu w szkole:
………………………………………………………………………………….
Adres mailowy organizatora I etapu konkursu w szkole:
……………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
Protokół z I etapu „Konkursu Wiedzy o Austrii“ organizowanego
w ramach obchodów 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Nazwa szkoły:

...............................................................................................................
Adres szkoły :

...............................................................................................................

W dniu 16.04.2019 roku został przeprowadzony w szkole I etap „Konkursu Wiedzy o Austrii“
organizowanego w ramach obchodów 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
W konkursie wzięło udział …… uczniów.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………………………..
stwierdziła, że największą ilość punktów uzyskali:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna uczniów : .....................................................................
Adres mailowy opiekuna: .................................................................................

Załącznik nr 3
Zgoda na udział dziecka w konkursie
Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka …………………………………………………….
brał/brała udział w „Konkursu Wiedzy o Austrii“ organizowanym w ramach obchodów
60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego
…………………………..………..…………..……
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu
❑ Wyrażam zgodę
❑ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: ………………….………………………………
przez Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział Radom z siedzibą w Radomiu,
przy ul. Traugutta 31/33, w celu udokumentowania „Konkursu Wiedzy o Austrii“
organizowanego w ramach obchodów 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego,
w szczególności poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej TPA i stronach
współorganizatorów konkursu.
…………………………..………..…………..……
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uclenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział Radom z siedzibą w Radomiu, przy
ul. Traugutta 31/33(dalej jako: Administrator);
2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
A Rozporządzenia 2016/679;
3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28
Rozporządzenia 2016/679;
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zakończenia „Konkursu Wiedzy o Austrii“.
5) posiada Pani/Pan:
▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia
2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie
możliwe,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brakiem możliwości dalszego przetwarzania
wizerunku;
6) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej;
8) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu,w tym profilowaniu.

