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Regulamin ogólnopolskiego Konkursu 

„Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci” 
 

zorganizowanego w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO  
„Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych  

– inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli” 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1.1. Organizatorem Konkursu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany 

dalej Organizatorem. 
1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół objętych Ogólnopolskim Programem 

Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – 
Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa skierowana do uczniów 
i nauczycieli”, zwany dalej Programem. 

1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
1.4. Uczestnik Konkursu musi być autorem pracy konkursowej wykonanej w ramach 

inicjatyw podejmowanych przez szkoły i placówki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 w ramach VIII edycji Programu. 

1.5. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.giodo.gov.pl 

1.6. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  
 
2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  

 
2.1 Celem Konkursu jest: 

 zachęcenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów do głębszego zainteresowania się 
problematyką ochrony prywatności i danych osobowych, 

 zwrócenie szczególnej uwagi dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na potrzebę 
stosowania zasad ochrony danych osobowych przy użyciu telefonu, 

 wyłonienie laureatów wśród uczniów szkół, którzy wykażą się przede wszystkim 
wiedzą i kreatywnością z zakresu tematyki konkursu. 

2.2 Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie w formie mini-poradnika, infografiki lub 
filmu istoty tego, czym jest mobilne bezpieczeństwo i ochrona prywatności w 
Internecie. Uczestnicy konkursu muszą sami zdefiniować obszar tematyczny i dotrzeć 
do informacji oraz zachęcić swoich opiekunów do wspólnego przedyskutowania 
kwestii bezpieczeństwa w Internecie i ochrony prywatności podczas używania 
telefonu. 
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3. UCZESTNICY KONKURSU  
 
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych, które zostały objęte VIII edycją Programu.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 
 

4.1 Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną pracę, wykonaną w wybranej formie: 
infografiki lub mini-poradnika lub filmu.  

4.2 Prace konkursowe w formie mini-poradnika muszą spełniać następujące wymagania:  
4.2.1 Mini-poradnik w formie opisowej ew. opisowej i graficznej, nie powinien przekraczać 

5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4 (czcionka Times 
New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5). 

4.2.2 Praca konkursowa w formie mini-poradnika musi zostać przesłana również 
elektronicznie. 

4.3 Prace konkursowe w formie infografiki muszą spełniać następujące wymagania:  
4.3.1 Posiadać formę infografiki (grafiki informacyjnej), która jest graficznym 

przedstawieniem informacji, danych i wiedzy w przystępny i jasny dla odbiorcy 
sposób. 

4.3.2 Format pracy: prace zgłaszane do konkursu w formie elektronicznej powinny być 
zapisane w postaci pliku JPG lub PDF. Natomiast prace przygotowane w formie 
papierowej powinny być wydrukowane w formacie A3 lub A4. 

4.3.2 Jakość pracy: prace konkursowe powinny być przygotowane w odpowiedniej jakości, 
która umożliwi ich wyświetlenie w przeglądarkach internetowych, co jednocześnie 
pozwoli na zachowanie dobrej czytelności wydruku infografiki. Prace mogą być 
również poddane obróbce w programach graficznych wspomagających ich 
tworzenie, pod warunkiem wyboru maksymalnie najlepszej jakości zapisu stworzonej 
infografiki.  

4.4 Prace konkursowe w formie filmu muszą spełniać następujące wymagania:  

4.4.1 Uczestnik Konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie 
przekracza 5 minut i nie jest krótszy niż 3 minuty. 

4.4.2 Praca konkursowa w formie filmu powinna być zapisana na nośnikach pamięci 
zewnętrznych, np.: płycie DVD / pendrive, w formacie zgodnym z odtwarzaczem 
Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub iTunes. Akceptowane formaty 
pliku to avi, mov i mp4. 

4.4.3 Uczestnicy mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego 
funkcję nagrywania wideo, a następnie zmontować go. Film powinien zawierać 
stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcach filmu.  

4.4.4 Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 
osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować 
zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania 
i kultury osobistej. 

4.4.5 Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej (jeśli będzie użyty): 

 może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów; 

 wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego 
autorskie prawa majątkowe; 

 pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych, 

 udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons CC-BY). 
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4.5  Praca konkursowa musi być przysłana w formie papierowej oraz elektronicznej na adres e-

mail: giododzieciom@giodo.gov.pl lub w przypadku filmu – na innym nośniku pamięci 

zewnętrznej (płyta DVD/pendrive). Nazwa pliku przysłanego w formie elektronicznej 

powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy konkursowej. 

4.6 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, 

których autorem jest osoba zgłaszająca.  

4.7 Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia 
zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega 
zwielokrotnieniu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

4.8 Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 
dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia 
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 
rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.  

4.9 Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez 
Organizatora Konkursu, w jego działalności informacyjno-edukacyjnej. Nadsyłając pracę na 
Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich 
autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie w całości lub w części, w tym 
na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.  

 
5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  
 

5.1 Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
giododzieciom@giodo.gov.pl lub na nośniku pamięci zewnętrznej, jak również w formie 
papierowej (nie dotyczy filmów) do dnia 8 maja 2018 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa (budynek Intraco), z dopiskiem „Konkurs dla uczniów 2018”.  

5.2 Zgłoszenia do Konkursu mogą przesyłać szkoły uczestniczące w VIII edycji Programu.  
5.3  Zgłoszenie Konkursu w formie papierowej musi zawierać:  

 pracę konkursową odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w czasie transportu, zapakowaną w sztywną teczkę. Na odwrocie 
wydrukowanej pracy powinny znajdować się dane: imię i nazwisko autora, nazwa i 
adres szkoły, wiek autora, numer telefonu do kontaktu.  

 wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia autora pracy (zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) lub Oświadczenie opiekuna prawnego autora 
pracy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu),  

 w przypadku niepełnoletniego autora pracy: również wypełniony i podpisany 
formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu,  

 w przypadku pełnoletniego autora pracy: również wypełniony i podpisany formularz 
„Zgody autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który 
stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5.5 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w 
nim udziału.  

mailto:giododzieciom@giodo.gov.pl
mailto:giododzieciom@giodo.gov.pl
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5.6 Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych 
prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;  

 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 
6. NAGRODY  
 

6.1 W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz nagrody dodatkowe za 
wyróżnione prace uczniów. 

6.2 Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych, zostaną przekazane przez 
Organizatora w odrębnym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej pod 
adresem: www.giodo.gov.pl oraz rozesłane w formie elektronicznej na adresy e-mail 
Koordynatorów Programu w placówkach objętych VIII edycją Programu.  

6.3 Laureaci Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na seminarium 
podsumowujące Program, podczas którego zostaną wręczone nagrody, a także 
pamiątkowe dyplomy.  

6.4 Dodatkowo prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu mogą być 
prezentowane podczas wybranych wydarzeń organizowanych przez Biuro Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach kampanii edukacyjno -informacyjnej, 
jak również na portalu www.giodo.gov.pl.  

6.5 Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom konkursu przez fundatorów nagród.  
 

7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  
 

7.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą 
przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz 
Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

7.2 Kapituła Komisji konkursowej oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

 zakres prezentowanej wiedzy – merytoryczne przygotowanie uczestnika,  

 walory artystyczne – oryginalne i twórcze podejście do tematu,  

 trafność i jasność przekazu – zgodność pracy z ideą i tematyką konkursu. 
7.3 Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez 

Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.  
 

8. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD  
 

8.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2018 roku na stronie internetowej 
http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom.  

8.2 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie i 
miejscu wręczenia nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie.  
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8.3 Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 czerwca 2018 roku podczas seminarium 
podsumowującego VIII edycję Programu „Twoje dane - Twoja sprawa (…)”. 

8.4 Organizator ani Partnerzy nie pokrywają dodatkowych kosztów związanych z odbiorem   
nagród takich jak koszty przejazdu i utrzymania w Warszawie.  

 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z 
powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.  

9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w 
wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane 
na koszt i ryzyko własne uczestnika konkursu.  

9.3 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w 
materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 
prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe 
lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich 
części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z 
publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek 
wynagrodzenie.  

9.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 
terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

9.5 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165).  

9.6 Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p. Marta Mikołajczyk, Departament 
Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (e-mail: giododzieciom@giodo.gov.pl tel. 22 531 04 48). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 
 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy) 
 
Dane uczestnika konkursu:  
 
Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………………..  
 
Wiek: ………….  
 
 
Adres i pełna nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………. 
 
 
Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………………... 
 
 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem 
samodzielnej pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do 
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów „Mój pierwszy 
telefon – ochrona prywatności w sieci”, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych i akceptuję jego warunki. 
 
Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w 
szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  
 
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 
uczestnik konkursu.  
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY  
 
 
……………………………………………………………..….. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości) 
 
Dane uczestnika konkursu:  
 
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………………. ….. 
 
Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres i pełna nazwa szkoły:………………………………………………………………………………………….  
 
 
Dane opiekuna prawnego do kontaktu:  
 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………………...…...  
 
Adres e-mail opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………..  
 
Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………………... 
 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem 
samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do 
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów „Mój pierwszy telefon – 
ochrona prywatności w sieci”, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych i akceptuję jego warunki.  
 
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.  
 
 

Zgoda na udział w konkursie  
 
Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………….. ………………… 
                                                                   (imię i nazwisko autora pracy)  
w Konkursie pt. „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”, organizowanym przez 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach VIII edycji Programu oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności GIODO.  
   
 
…………………………………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY  
 

 
…………………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA  
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
 
 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości) 
 
 

 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy  
 
 
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)………………………………………………………………………………………... 
w związku z udziałem w ogólnopolskim Konkursie dla uczniów „Mój pierwszy telefon – ochrona 
prywatności w sieci” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie 
i jego wynikach.  
 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 
podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie 
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem 
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY  
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA  
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ZAŁĄCZNIK NR 4  
 
 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych  
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora) 

 
 

 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku 
z udziałem w ogólnopolskim Konkursie dla uczniów „Mój pierwszy telefon – ochrona 
prywatności w sieci”  we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego 
wynikach.  
 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 
podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie 
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem 
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………................................. 
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY  

 
 
……………………………………………………………….………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA  

 

 


