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I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. 

 

II. CELE KONKURSU 

− wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań 

informatycznych, 

− motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności informatycznych, 

− motywowanie nauczycieli do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, 

− zapewnienie najzdolniejszym uczniom możliwości rywalizacji z zakresu wiedzy 

informatycznej na poziomie wojewódzkim, 

− promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych 

z województwa lubelskiego. 

 

IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs jest dwuetapowy: obejmuje etap szkolny i etap wojewódzki. 

2. Zgłoszenia szkół oraz uczestników konkursu etapu wojewódzkiego przyjmowane są 

poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie szkoły w zakładce konkursy 

https://zs1.lublin.eu/konkurs/wojewodzki-konkurs-wiedzy-informatycznej-user/ 

3. Termin zgłaszania szkół oraz uczestników konkursu upływa 4 kwietnia 2022 r.  
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V. ETAP SZKOLNY 

1. Etap szkolny Konkursu odbędzie się do 4 kwietnia 2022 r. 

2. Etap szkolny Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

dyrektora szkoły.  

3. Szkolna Komisja Konkursowa jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednich 

warunków przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu gwarantującego 

samodzielność pracy.  

4. Etap I przeprowadzony jest przez szkolne komisje konkursowe do 4 kwietnia 2022 r.  

na podstawie własnych opracowanych zadań testowych. 

5. Dokumentację z eliminacji szkolnych przechowują Szkolne Komisje Konkursowe.  

6. Komisja może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej 

pracy.  

7. Po sprawdzeniu testów Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza trzech zwycięzców 

z najwyższą liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej ilości 

uczniów o zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego decyduje dogrywka 

zorganizowana przez Szkolną Komisję Konkursową.   

8. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła dane uczniów  poprzez formularz 

zgłoszeniowy 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KJ7zyfQ8JUeL2RaV5nihK5e

UqWL0UAJPr8ymcHnBx8lUMlM5NVZNREYyV05VWEFNMUxINVE3N0I1Qy4u

do dnia 4 kwietnia 2022 r. 

9. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoły do etapu wojewódzkiego do dnia 

18 kwietnia 2022 r.  przesłane zostaną do opiekunów drogą mailową loginy oraz 

hasła uczestników konkursu.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KJ7zyfQ8JUeL2RaV5nihK5eUqWL0UAJPr8ymcHnBx8lUMlM5NVZNREYyV05VWEFNMUxINVE3N0I1Qy4u
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VI. ETAP WOJEWÓDZKI  

1. Etap wojewódzki odbędzie się w formie testu online na platformie 

http://atena.zs1.lublin.eu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00.  

2. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie powołuje 

Wojewódzką Komisję Konkursową w składzie trzech osób, która sprawuje nadzór nad 

przebiegiem Konkursu. 

3. Etap wojewódzki polega na wypełnieniu przez ucznia testu online zawierającego 

30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na wypełnienie testu wynosi 

45 minut.  

4. Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów 

z testu. 

5. W przypadku równej liczby punktów u większej ilości uczniów o kolejności miejsc 

decyduje czas rozwiązania testu.  

6. Zwycięzca oraz pozostali laureaci konkursu zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami 

rzeczowymi. 

7. Finalistami konkursu zostają uczniowie, którzy zajmą miejsca od 4 do 10. Finaliści 

otrzymają dyplomy Finalistów Konkursu oraz nagrody książkowe. 

8. Wyróżnione w konkursie zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów z każdej szkoły. 

9. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie otrzymają dyplomy 

pamiątkowe. 

10. Uczniowie oraz opiekunowie zgłoszeni do etapu wojewódzkiego powinni przesłać 

drogą elektroniczną na adres konkursuser@zs1.lublin.eu, skan lub zdjęcie podpisanej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku 

ucznia/uczestnika/opiekuna konkursu (załącznik nr 1, załącznik nr 2) do 

4 kwietnia 2022 r. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza 

możliwość udziału w konkursie. 

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

www.zs1.lublin.eu  do 30 kwietnia 2022 r. 

12. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława 

Grabskiego w Lublinie w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 10:00 

13. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.  

 

http://atena.zs1.lublin.eu/
mailto:konkursuser@zs1.lublin.eu
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VII. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU NA ETAP SZKOLNY I WOJEWÓDZKI 

Konkurs obejmuje treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w szkole 

podstawowej. 

 

VIII. TERMINY 

1. Przesłanie przez Szkolne Komisje Konkursowe do Organizatora danych 

3 zwycięzców: do 4 kwietnia 2022 r.  

2. Przesłanie przez Szkolne Komisje Konkursowe do Organizatora zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku 

ucznia/uczestnika/opiekuna konkursu (załącznik nr 1, załącznik nr 2): do 

4 kwietnia 2022 r. 

3. Przesłanie opiekunom uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego loginów 

oraz haseł uczestników konkursu 18 kwietnia 2022 r. 

4. Etap wojewódzki: 21 kwietnia 2022 r. w formie testu  online na platformie 

http://atena.zs1.lublin.eu godzina 10.00.  

5. Publikacja wyników konkursu na stronie internetowej szkoły www.zs1.lublin.eu do 

30 kwietnia 2022 r. 

6. Wręczenie nagród oraz dyplomów – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 

w Lublinie w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 10:00. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, o czym muszą 

zostać poinformowani wszyscy uczestnicy Konkursu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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 (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/ Pana o sposobie i celu, w jakim 

przetwarzamy dane osobowe nauczyciela (opiekuna merytorycznego oraz ucznia)   

gromadzonych w związku z organizowanym konkursem pt„Wojewódzki Konkurs Wiedzy 

Informatycznej USER” (dalej Konkurs), a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 

wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

 

informujemy, że: 

 
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

Konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego; dane adresowe: ul. Podwale 11, 
20-117 Lublin, adres email: poczta@zs1.lublin.eu, tel.: 81 532 24 12  
 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: zs1@iod.lublin.eu lub pisemnie 
na adres Administratora danych; 
 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, organizacji,  
przeprowadzenia oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w 
dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją 
przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.   

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6. ust.1 lit a RODO) w zakresie: 

− rekrutacji, organizacji, przeprowadzenia oraz promocji (w tym publikacji listy 
laureatów) konkursu, 

− rozpowszechniania wizerunku w związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.              
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

b) obwiązek archiwizacji dokumentów wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu 
Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin – zarządzenie nr 75/4/2017 Prezydenta 
Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadzenia normatywów 
kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” (art. 6. ust.1 lit c 
RODO). 

 
5) Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Brak zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku lub publikacji imienia i nazwiska uczestnika nie wyklucza                         
z możliwości uczestniczenia w konkursie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 
 

mailto:poczta@zs1.lublin.eu
mailto:zs1@iod.lublin.eu
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7) Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

8) Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

 

9) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu                        

a następnie w celu archiwalnym przez okres 5 lat. W przypadku danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu zakończenia 

realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

 
10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych 

danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody; 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych 

w art. 20 RODO; 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
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 załącznik nr 1 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka) na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach Wojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy Informatycznej USER organizowanego przez Zespół Szkół nr 

1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (dalej jako: konkurs) 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” 
w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie 
mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

☐   Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   ……………………………                   

w konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego 

organizacji oraz przeprowadzenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

☐      regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki   

☐      klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐   Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego 

dziecka  za pośrednictwem: szkolna strona internetowa, Facebook szkolny  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach związanych 

z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

☐……Szkolna strona internetowa……………………………………………… 

☐……Facebook szkolny………………….………………………………………… 

☐……Tablice szkolne………………………………………………………………… 

☐……………………………………………………………………………………………… 

☐……………………………………………………………………………………………… 

☐……………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………                   …………………………………    

(miejscowość i data)         (czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka)                
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załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach 

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Informatycznej USER organizowanego przez 

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (dalej jako: konkurs) 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” 
w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie 
mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

☐   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

organizacji oraz przeprowadzenia konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

☐      regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki   

☐      klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐   Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska za 

pośrednictwem: szkolna strona internetowa, Facebook szkolny 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku w celach związanych 

z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

☐…… Szkolna strona internetowa……………………………………………. 

☐……Facebook szkolny………………….………………………………………… 

☐……Tablice szkolne………………………………………………………………… 

☐……………………………………………………………………………………………… 

☐……………………………………………………………………………………………… 

☐……………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………                   …………………………………    

(miejscowość i data)         (czytelny podpis 

nauczyciela/opiekuna merytorycznego ucznia)                
   

 


