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Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego 
Częstochowa ul. K. K. Baczyńskiego 2a 
tel. (034) 322-04-55 
www.sp2.czest.pl 

wielkanoc2021@sp2.czest.pl        Częstochowa, 23.02.2021 

 

 XVI Powiatowy Konkurs Komputerowy  

pt. „Najładniejsza kartka wielkanocna”  
 

1. Organizator: 

 Organizatorem kursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie. 

2. Cele konkursu: 

 Inspirowanie uczniów do twórczych działań. 

 Kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 

 Doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik 

graficznych. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży. 

 Ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości artystycznej. 

 Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej. 

 Pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi 

 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności 

 

3. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z rejonu częstochowskiego 

wg następujących kategorii: 

 Kategoria I – uczniowie  klas IV-VI 

 Kategoria II – uczniowie klas VII-VIII 

4. Przebieg konkursu: 

 Praca powinna zawierać projekt wielkanocnej kartki świątecznej (mile widziane akcenty 

religijne). Rozmiar rysunku 18 cm x 12 cm (682 x 453 pikseli). 

 Prace muszą być wykonane samodzielnie, (nie można wykorzystywać dostępnych w programach 

graficznych gotowych rysunków ClipArt). 

 Uczniowie klas IV-VI wykonują prace w edytorze grafiki MS Paint 

 Uczniowie klas VII-VIII wykonują prace w edytorze GIMP 

 Prace należy przesłać w załączniku na adres w formacie jpg lub bmp (nazwa pliku – SP nr 

szkoły imię i nazwisko autora, np. SP2EwaNowak) . 

 

 

http://www.sp2.czest.pl/
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 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego 

z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. 

 Poprawnie wypełnioną kartę należy dołączyć do załącznika poczty. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Prace należy przesłać do 12 kwietnia 2021 na adres wielkanoc2021@sp2.czest.pl wraz z kartą 

zgłoszeniową.    

  

 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły www.sp2.czest.pl  

do 26 kwietnia 2021r., dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone pocztą 

lub osobiście do końca kwietnia 2021 r. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych        

przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie i wystawie prac. 

5. Kryteria oceniania: 

 Walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność, 

 Estetykę wykonania pracy, 

 Wykorzystanie narzędzi programu graficznego, 

 Zgodność z tematem i celem konkursu, 

 Inwencję twórczą, 

 Wypełnienie wymagań technicznych. 

6. Termin nadsyłania prac upływa 12 kwietnia 2021 roku. 

 Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane. 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły  www.sp2.czest.pl  

do 26 kwietnia 20221. 

7. Nagrody: 

 dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone pocztą lub osobiście do końca 

kwietnia 2021 r. 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom 

 

Więcej informacji w sprawie konkursu udzielają organizatorzy: 

 

Alina Bilińska-Ciszewska  e-mail wielkanoc2021@sp2.czest.pl 

 Agnieszka Modlińska  e-mail  wielkanoc2021@sp2.czest.pl 
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego 
Częstochowa ul. K. K. Baczyńskiego 2a 
tel. (034) 322-04-55 
www.sp2.czest.pl 

wielkanoc2021@sp2.czest.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA NA  XVI POWIATOWY KONKURS KOMPUTEROWY 

„NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA” 

 

1. Szkoła (pełna nazwa, adres, adres e-mail): 

  

 …………………………………………………………………………………………….………………   

……………………………………………………………………………………….…….. 

2. Imię i nazwisko autora pracy …………………………………….……..klasa………….…..… 

3. Imię i nazwisko autora opiekuna: ……………………………………………………………… 

4. Program, w którym została wykonana praca …………………………………………………. . 
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Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 
Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w regulaminie konkursu 
Ochrona danych osobowych 
1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Szkołą Podstawowa nr 2 im. K.K. 
Baczyńskiego w Częstochowie ul. Baczyńskiego 2A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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). 
2.Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sp2@bigduo.pl 
3.Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu. 
4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
5.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c)ograniczenia przetwarzania danych, 
d)przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 
7.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o 
wynikach konkursu. 
8.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu. 
9.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa. 
10.Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
11.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 
szczególności uwzględnia 
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 
1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2)utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
3)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych. 
Klauzula informacyjna 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w 
Częstochowie. 
2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sp2@bigduo.pl  
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa; 
7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie 

 

W związku z realizacją wymogów 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 zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych 

osobowych. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie, 

ul. Baczyńskiego 2 a, 42-224 Częstochowa, tel. 34 322 04 55, e-mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 

Inspektor ochrony danych 

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych  

w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie, a także przysługujących 

Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedzielą za 

pośrednictwem adresu e-mail: ioded@sod.edu.pllub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107. 

 

Celi podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych 

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych.  Celem przetwarzania 

przez szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W 

przypadku danych osobowych dzieci/uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim 

realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku/uczniowi 

bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o 

pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych. 

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców 

lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez 

szkołę, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują 

się w szczególności w: 

 ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

 ustawie  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,  

 ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

 ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. 

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów 

prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

 

Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 

Jaworznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Częstochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi. 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie 

administracyjne, w szczególności: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Biuro Finansów Oświaty, 

Vulcan Sp. z o.o. 

 

Okres przechowywania danych 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.  
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Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 

mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

g. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku gdy:  

 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i 

cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

h. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia 

Urzędu 606-950-000,https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  - w przypadku:powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu Pana/i danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


 7 

 

 

 

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

(Pieczęć Administratora danych)                               Częstochowa, dn………………………… 

 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
………………………………………………………………………….      w celach organizacji, wzięcia udziału i 
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego 
w Częstochowie. Posiadam wiedzę, że podanie 
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
 

Oświadczenie 
1.Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 im K.K. Baczyńskiego w Częstochowie 
2.Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 
filmowej) przez Szkołę Podstawową nr 2im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2A 
na potrzeby konkursu. 
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz 
w celach informacyjnych. 
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie   
(w tym na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie oraz portalach 
społecznościowych m.in. Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 
5.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu: 
Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na: 
- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, 
- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, 
- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach 
przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów. 
 
Jako opiekun prawny dziecka………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu i zawarte w nim postanowienia 
 

………………………………………………………………….. 
                                                                                                       Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


