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REGULAMIN KONKURSU 
 
Konkurs dla szkół na projekt kampanii społeczno-informacyjnej w ramach 
projektu „Przystań w sieci” 
 
(„Regulamin konkursu”) 
 
§ 1.  
Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa w konkursie na projekt 
kampanii społeczno-informacyjnej.  

2. Organizatorami konkursu „Przystań w sieci - konkurs dla szkół na projekt 
kampanii społeczno-informacyjnej”, zwanego dalej „konkursem” jest 
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych 
na Rzecz Dzieci UNICEF (zwany dalej: „Organizatorem”) przy udziale 
Przestrzeń from Facebook i NASK-Państwowy Instytut Badawczy, (zwani dalej 
łącznie „Organizatorami”).  

3. Konkurs organizowany jest w dziedzinie nauki, z obszaru wiedzy na temat 
bezpieczeństwa w internecie.  

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.przystanwsieci.pl, wśród 
materiałów do pobrania po zalogowaniu się nauczyciela na jego konto oraz na 
stronie formularza zgłoszeniowego do konkursu pod adresem 
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz. Przed wzięciem udziału 
w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu 
konkursu, a także Regulaminu Serwisu oraz oświadcza i potwierdza, że biorąc 
udział w konkursie akceptuje zasady zawarte w ww. Regulaminach 
i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu konkursu jest 
warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w konkursie oraz oceny zgłoszenia 
konkursowego.   

 
§ 2. Cel konkursu 
 

1. Celem konkursu jest: 
a) podnoszenie świadomości młodego pokolenia na temat 

bezpieczeństwa dzieci,  
b) zaangażowanie uczniów w działania mające na celu upowszechnienie 

wiedzy na temat bezpieczeństwa online wśród wybranych grup, 
c) rozwijanie umiejętności pracy w grupie i prezentacji efektów pracy 

zespołowej, 
d) wyłonienie i nagrodzenie 10 najwyżej ocenionych prac konkursowych.  

 
§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
2. Konkurs stanowi jeden z elementów dodatkowych/nieobowiązkowych 

projektu „Przystań w sieci” (dalej także: „Projekt”). W konkursie mogą 
uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele szkół, w których przynajmniej jeden 

https://www.przystanwsieci.pl/
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz


2 
 

nauczyciel zrealizował założenia projektu „Przystań w sieci” – tj. nauczyciel 
otrzymał Certyfikat ukończenia projektu. Zasady udziału w projekcie 
„Przystań w sieci” określa odrębny dokument - Regulamin Projektu 
„Przystań w sieci”, opublikowany na stronie www.przystanwsieci.pl. 

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie oraz nauczyciele – opiekunowie grup 
uczniów, którzy biorą udział w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”. 

4. Każda z uprawnionych do udziału w konkursie szkół, może zgłosić tylko 
jeden projekt kampanii. Projekt kampanii jest przygotowywany 
w placówkach edukacyjnych w ramach utworzonych na potrzeby konkursu 
grupach projektowych, składających się maksymalnie z 7 uczniów oraz 
nauczyciela – opiekuna grupy uczniów. W formularzu zgłoszenia do 
konkursu nauczyciel podaje do wiadomości Organizatorów liczbę uczniów 
zaangażowanych w pracę nad projektem kampanii.  

5. Przed przystąpieniem do konkursu i wysłaniem pracy konkursowej 
nauczyciel zobowiązuje się zebrać pisemne zgody na udział w konkursie od 
prawnych opiekunów uczniów (w przypadku, gdy uczniowie są 
niepełnoletni). W sytuacji, gdy w konkursie będą uczestniczyć pełnoletni 
uczniowie szkół ponadpodstawowych, mogą samodzielnie przekazać 
pisemną zgodę na udział w konkursie nauczycielowi. Wzór zgody, który 
należy wypełnić znajduje się w Załączniku 2. do Regulaminu konkursu. Wzór 
zgody osoby pełnoletniej na udział w konkursie znajduje się w Załączniku 3. 
do Regulaminu. Wypełniając formularz zgłoszenia do konkursu nauczyciel 
jest zobowiązany potwierdzić, że posiada wszystkie zgody. Zostaną one 
przekazane Organizatorom drogą mailową na adres: pws@unicef.pl 
w formie skanów w sytuacji otrzymania wyróżnienia w konkursie, bądź na 
konkretne żądanie Organizatora w czasie trwania konkursu lub po jego 
zakończeniu.  

6. Decyzję o wyborze pracy zgłoszonej do konkursu podejmuje społeczność 
szkolna w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji. 

7. Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie https://unicef.pl/przystan-w-
sieci-formularz    

8. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego do konkursu i załączenie do niego pracy konkursowej - 
projektu kampanii społeczno-informacyjnej. Szablon pracy konkursowej 
znajduje się w Załączniku 1. do Regulaminu konkursu. Szablon w formie 
edytowalnej dostępny jest po zalogowaniu na platformie 
www.przystanwsieci.pl, w sekcji "materiały do pobrania". Szablon należy 
wypełnić, zapisać w formie pliku PDF i dołączyć w formularzu zgłoszenia.  

9. Formularz zgłoszenia do konkursu wraz z pracą konkursową, za zgodą 
Dyrekcji szkoły, wypełnia nauczyciel, który w ramach udziału w projekcie 
„Przystań w sieci” nadzorował pracę grupy uczniów nad projektem kampanii 
społecznej.  

10. Potwierdzeniem wysłanego zgłoszenia konkursowego jest automatyczna 
wiadomość wysłana przez Organizatorów do zgłaszającego. 

11. W celu weryfikacji zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
kontaktu z placówką i nauczycielem.   

https://www.przystanwsieci.pl/
mailto:pws@unicef.pl
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz
https://www.przystanwsieci.pl/
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§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

 
1. Zgłaszane projekty kampanii konkursowych powinny mieć na celu dotarcie 

do co najmniej jednej grupy docelowej. O wyborze grupy docelowej 
decydują uczniowie wraz z nauczycielem - opiekunem zespołu. 
W zgłoszeniu konkursowym należy uzasadnić wybór konkretnej grupy 
docelowej. Grupą docelową przygotowanej kampanii mogą być np.: 
dzieci/młodzież (rówieśnicy, koledzy uczniów), rodzice/opiekunowie, seniorzy 
korzystający z internetu, przedstawiciele władz tworzących rozwiązania 
prawne dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Uczestnicy konkursu mogą 
wybrać inną, dowolną grupę docelową.  

2. Zgłaszane projekty kampanii konkursowych powinny odnosić się w swoim 
przekazie do wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa zdobytej podczas 
zorganizowanych w ramach projektu kursów e-learningowych oraz 
uwzględniać w swoich założeniach podnoszenie świadomości na temat 
bezpiecznego korzystania z sieci.  

3. Zgłaszane prace konkursowe nie mogą zawierać treści dyskryminujących, 
wykluczających oraz obraźliwych dla żadnej grupy społecznej. Wszystkie 
zgłoszenia zawierające treści niestosowne lub powszechnie uznane za 
wulgarne, nie będą uwzględnione w konkursie.  

4. Ocenie konkursowej zostaną poddane wyłącznie zgłoszenia, które spełnią 
wszystkie warunki formalne zawarte w Regulaminie konkursu. Prace 
niekompletne, bądź wysłane po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, 
wysłane w formie innej niż za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
nie zostaną uwzględnione w konkursie. 

5. Nieuwzględnione w konkursie prace nie spełniają warunku otrzymania 
„Certyfikatu Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku 
szkolnym 2020/2021”.   

6. Każdy nadesłany na konkurs projekt kampanii powinien zawierać poniższe 
elementy:  

a) uzasadnienie potrzeby realizacji kampanii, 
b) cel kampanii, 
c) grupę docelową, 
d) opis koncepcji kreatywnej, 
e) proponowane działania, kanały dotarcia. 

7. Projekt kampanii powinien zostać przedstawiony zgodnie z szablonem 
dostępnym w Załączniku 1. do Regulaminu konkursu. Szablon pracy 
konkursowej musi zostać wypełniony elektronicznie za pomocą komputera 
– z wyłączeniem ewentualnych grafik/rysunków. Grafiki i rysunki (załączane 
jako storyboardy) w przypadku wykonania odręcznego, należy zeskanować 
i wstawić do pliku z pracą konkursową. Plik PDF z pracą konkursową nie 
może przekroczyć 2 MB. 

 
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, zwaną dalej 
„Jury”, złożoną z przedstawicieli Organizatorów.  
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2. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące 
kryteria: 

• zdefiniowanie problemu oraz grupy docelowej - wskazanie problemu 
wyjściowego, który zainspirował uczniów do stworzenia kampanii oraz 
wskazanie adresatów działań (0-4 pkt.) 

• spójność kampanii z celami konkursu – czy zgłoszona praca odpowiada 
założonym celom konkursu, tj. czy służy podnoszeniu świadomości na 
temat zagrożeń w internecie, upowszechnieniu wiedzy na temat 
bezpieczeństwa online wśród wybranych grup (0-2 pkt.) 

● pomysłowość, kreatywność – czy projekt charakteryzuje się 
innowacyjnością, oryginalnością, czy w ciekawy sposób zwraca uwagę 
grupy docelowej na problem (0-20 pkt.) 

● wartość edukacyjna zgłoszonego projektu – czy projekt odwołuje się do 
treści z zakresu świadomego korzystania z internetu z kursów 
e-learningowych dostępnych na platformie (0-10 pkt.) 

● adekwatność – czy projekt jest dostosowany do grupy odbiorców 
(0-2pkt.) 

● realność założeń zgłoszonej kampanii – czy pomysł jest możliwy do 
realizacji przez uczniów (0-2pkt.)  

3. W konkursie zostanie wyłonionych 10 najlepszych prac. Decyzja Jury jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

4. Jury zapozna się ze wszystkimi pracami konkursowymi i każdej przyzna 
ocenę w skali od 0 do 40 punktów, zgodnie z punktacją przedstawioną 
wyżej. W przypadku sytuacji, w której dwie lub więcej prace konkursowe 
otrzymają taką samą liczbę punktów, rozstrzygnięcia dokona Jury, 
dokonując ponownej oceny tych zgłoszeń.  

5. Wyłonienie Zwycięzców przez Jury nastąpi 26 maja 2021 r. W dniu ogłoszenia 
wyników konkursu Organizatorzy skontaktują się z laureatami i poproszą 
o dopełnienie formalności i przekazanie zgód na udział w konkursie 
podpisanych przez prawnych opiekunów uczniów oraz zgód osób 
pełnoletnich na udział w konkursie. Nauczyciel będzie zobowiązany 
dostarczyć drogą elektroniczną dokumenty Organizatorom w ciągu 
48 godzin na adres pws@unicef.pl.  
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku praca zostanie 
zdyskwalifikowana, a nagroda przyznana uczestnikom, których projekt 
kampanii społecznej zajął kolejne miejsce według punktacji Jury. 
Zdyskwalifikowana praca nie spełnia także warunku do otrzymania 
„Certyfikatu Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku 
szkolnym 2020/2021” określonego w Regulaminie Projektu. 

6. Organizatorzy poinformują mailowo o wygranej Zwycięzcę/ Zwycięzców. 
Wiadomość zostanie wysłana na adres email podany w formularzu 
zgłoszenia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na platformie w sekcji 
„Pliki do pobrania”, dostępnej po zalogowaniu. 

 
 
§ 6. Nagrody 
 

1. W ramach nagrody Jury przyzna wszystkim członkom dziesięciu zwycięskich 
zespołów jednakowe nagrody. Maksymalna liczebność zespołów jest 
określona w par. 3 pkt. 5. Nagrody otrzymają wszyscy uczestnicy – uczniowie 
i nauczyciele opiekujący się zespołami. 

2. Nagrodami w konkursie są tablety o wartości do 450zł brutto każdy.  

mailto:pws@unicef.pl
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3. Nagrody zostaną przesłane na adres placówki (podany w formularzu) do 
końca roku szkolnego 2020/2021.  

4. Uczestnicy konkursu – nauczyciel i uczniowie (bądź ich opiekunowie prawni) 
zobowiązani są odebrać nagrody, które zostaną dostarczone przez 
Organizatora na adres placówki i podpisać protokół odbioru nagrody, który 
zostanie dostarczony wraz z nagrodami. Nauczyciel – opiekun grupy 
zobowiązany jest dopilnować procedury przekazania nagród, podpisania 
protokołów i przesłania oryginału podpisanych protokołów odbioru nagród 
do Organizatorów na adres UNICEF Polska, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa.  

 
§ 7. Harmonogram konkursu 
 
Zgłaszanie prac konkursowych 1.03 - 16.04.2021 r. 
Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń,  16.04 - 23.04.2021 r. 
Ocena prac konkursowych, obrady Jury 26.04 - 25.05.2021 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu 26.05.2021 r. 
Termin dostarczenia Organizatorom 
zgód na udział w konkursie 

28.05.2021 r. 

Termin wysyłki nagród i dyplomów do 
placówek  

14.06.2021 r. 

 
§ 8. Postanowienia Końcowe 
 

1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio do 
Organizatorów konkursu na adres pws@unicef.pl lub telefonicznie: 
22 56 80 333 

2. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 17.02.2021 r. wraz z publikacją 
na platformie www.przystanwsieci.pl, w sekcji „Pliki do pobrania” dostępnej 
po zalogowaniu. Regulamin konkursu stanowi jedyny dokument określający 
zasady i warunki uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian 
w Regulaminie, w tym warunków udziału w konkursie, a także do 
przerwania lub zawieszenia konkursu lub do jego wcześniejszego 
zakończenia. Wszelkie informacje o zmianach będą ogłaszane ze 
stosownym wyprzedzeniem na stronie Projektu: www.przystanwsieci.pl. 
Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu ich 
opublikowania na stronie Projektu: www.przystanwsieci.pl. Aktualna treść 
Regulaminu konkursu dostępna jest zawsze na Stronie internetowej 
Projektu oraz na stronie formularza konkursowego pod adresem 
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz Zmiany Regulaminu konkursu 
nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu oraz nie 
będą naruszać warunków udziału w konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu zastosowanie 
mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce. 

5. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych 
osobowych Użytkowników zawarte są w pkt. 9 Regulaminu konkursu oraz 
w Polityce prywatności pod adresem: www.unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-
klauzule-informacyjne. 

mailto:pws@unicef.pl
https://www.przystanwsieci.pl/
https://www.przystanwsieci.pl/
https://www.przystanwsieci.pl/
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz
http://www.unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne
http://www.unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne
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6. Regulamin Serwisu Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF zamieszczony jest pod 
adresem https://unicef.pl/regulaminy i ma zastosowanie w kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem konkursu. W razie sprzeczności 
postanowień Regulaminu konkursu z postanowieniami Regulaminu 
Serwisu pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Regulaminu 
konkursu. 
 

§ 9. 
Przetwarzanie danych osobowych 
 
Klauzula informacyjna Stowarzyszenia UNICEF Polska 
 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy 
poniżej.  
Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet 
Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 
015155202 („Administrator”). 
Inspektor ochrony danych   
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod 
adresem e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: Inspektor 
Ochrony Danych, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Rolna 175 D, 
02-729 Warszawa. 
Kategorie danych osobowych 
Stowarzyszenie UNICEF Polska przetwarza dane osobowe, w zakresie jaki podali 
Państwo wypełniając formularz rejestracyjny przystępując do Projektu/konkursu. 
Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych 
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Projektu/Konkursu(usługi) na zasadach 
opisanych w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Projektu/konkursu (usługi) oraz 
działań podjętych w związku z jego organizacją (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO), 
a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF Polska, jako administratora 
danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych 
w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody 
Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej 
zgodzie. Przetwarzanie danych obywać się będzie do momentu przedawnienia 
roszczeń lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Przez okres, który jest 
niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych. 
Odbiorcy danych 
upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, 

• podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do 
otrzymania od administratora danych osobowych lub uprawnionych do 
żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,  

https://unicef.pl/regulaminy
mailto:iod@unicef.pl
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• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora 
danych, w szczególności podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy 
kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki - w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych usług. 

• partnerowi Projektu „Przystań w sieci” (Digital Harbour), którym jest 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 
z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 
12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK - PIB”) jako 
odrębnemu administratorowi danych osobowych; klauzula informacyjna 
partnera Projektu NASK znajduje się na stronie: 
https://www.nask.pl/pl/wolnytekst/3462,Polityka-prywatnosci-i-cookies.html 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji ani profilowaniu. 
Zasady gromadzenia danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 
w Projekcie/konkursie. 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Na warunkach określonych obowiązującymi  przepisami prawa, przysługuje 
Pani/Panu prawo: 

• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych; 

• do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 
• w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.  

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa 
danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim uczestnik Projektu/konkursu współpracuje 
z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania. Ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w UNICEF Polska, mogą 
Państwo zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie 
internetowej pod adresem: https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-
informacyjne. 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nask.pl%2Fpl%2Fwolnytekst%2F3462%2CPolityka-prywatnosci-i-cookies.html&data=04%7C01%7Cmpolowniak%40unicef.pl%7C3adfb933d4744672b9fc08d8c123c3bc%7C33907408c96941cca32ab373b00244fb%7C0%7C0%7C637471706642496100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PRbXZiWQlEKk5BFVUIxKSSE8GhugYPi8ieQts6ubLSI%3D&reserved=0
https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne
https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne
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Załącznik 1. Szablon pracy konkursowej 

Prosimy o niezamieszczanie w pracy konkursowej żadnych danych osobowych. 
Prosimy wypełnić tylko te pola, które znajdują się w tabeli poniżej.   

Szablon należy wypełnić i załączyć jako plik pdf na stronie formularza: 
https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz    

 

Nazwa placówki:   
Numer RSPO placówki:  
Nazwa projektu 
kampanii: 

 
 
 
 

Uzasadnienie potrzeby realizacji kampanii (1000 znaków): 

 
 
 
Cel kampanii: 
 
 
 
 
 
Grupa docelowa wraz 
z uzasadnieniem wyboru 
grupy: 

 
 
 
 
 
 

Hasło kampanii: 
 
 

 

Opis koncepcji kreatywnej (3000 znaków): 
 
 
 
 
Proponowane działania, kanały dotarcia (2000 znaków): 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://unicef.pl/przystan-w-sieci-formularz
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Załącznik nr 2. Zgoda rodziców /opiekunów prawnych dziecka na udział 
w konkursie  

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(klasa, nazwa placówki) 

w Konkursie na projekt kampanii społeczno-informacyjnej, realizowanym w ramach 
projektu „Przystań w sieci”, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Oświadczam 
równocześnie, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu i go akceptuję. 
Organizatorami projektu „Przystań w sieci” oraz konkursu jest Stowarzyszenie Polski 
Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF (zwany: 
„Organizatorem”) przy udziale Przestrzeń from Facebook i NASK-Państwowy Instytut 
Badawczy, (zwani łącznie „Organizatorami”).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych 
mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji konkursu na 
zasadach określonych w Regulaminie konkursu, które dokonywane jest zgodnie z 
Rozporządzeniem 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). 

 
 
………………………………….. 
miejscowość, data  

 
 
…………….……………………………………… 
czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

 

„Klauzula informacyjna „Uczestnicy Konkursu” 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.  

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 
175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202 („Administrator”). 

Inspektor ochrony danych   

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail 
iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie 
Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa. 

Kategorie danych osobowych 

Stowarzyszenie UNICEF Polska przetwarza dane osobowe, w zakresie jaki podali Państwo wypełniając 
formularz zgody na udział w konkursie:  ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE/ ZGODA RODZICÓW 
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

  



10 
 

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i realizacji konkursu, identyfikacji jego 
uczestników, wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania nagród zwycięzcom na zasadach 
opisanych w Regulaminie Konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją (podstawa 
z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF Polska, jako administratora danych (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody uczestnika 
lub zgody udzielonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, zgodnie 
z art. 6 lit. a. RODO.  

Przetwarzanie danych obywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń lub rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. Przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako 
administratora danych. 

Odbiorcy danych 

• upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, 
• podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom 
oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych osobowych lub 
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,  

• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych  
na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności 
podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki 
- w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora 
danych usług. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. 

Zasady gromadzenia danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 
w Projekcie/Konkursie. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Na warunkach określonych obowiązującymi  przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo: 
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania; 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

• do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 
• w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody w dowolnym momencie; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych.  
 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego 
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, 
w jakim uczestnik Projektu/Konkursu współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania. 
 
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w UNICEF 
Polska, mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej 
pod adresem: https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne 
  

https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne


11 
 

Załącznik nr 3. Zgoda uczniów pełnoletnich na udział w konkursie  

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział 
w Konkursie na projekt kampanii społeczno-informacyjnej, realizowanym w 
ramach projektu „Przystań w sieci”, na zasadach określonych w Regulaminie 
konkursu. Oświadczam równocześnie, że zapoznałam/zapoznałem się z 
Regulaminem konkursu i go akceptuję. Organizatorami projektu „Przystań w sieci” 
oraz konkursu jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF (zwany: „Organizatorem”) przy udziale 
Przestrzeń from Facebook i NASK-Państwowy Instytut Badawczy, (zwani łącznie 
„Organizatorami”).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych 
osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu na zasadach określonych 
w Regulaminie konkursu, które dokonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem 
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). 

 

 
………………………………….. 
miejscowość, data  

 
……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia) 

……………………………………………………………… 
(klasa, nazwa placówki) 
 

 

„Klauzula informacyjna „Uczestnicy Konkursu” 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.  

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 
175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202 („Administrator”). 

Inspektor ochrony danych   

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail 
iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie 
Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa. 

Kategorie danych osobowych 

Stowarzyszenie UNICEF Polska przetwarza dane osobowe, w zakresie jaki podali Państwo wypełniając 
formularz zgody na udział w konkursie:  ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE/ ZGODA RODZICÓW 
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  
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Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i realizacji konkursu, identyfikacji jego 
uczestników, wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania nagród zwycięzcom na zasadach 
opisanych w Regulaminie Konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją (podstawa z 
art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF Polska, jako administratora danych (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody uczestnika lub 
zgody udzielonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, zgodnie z art. 6 
lit. a. RODO.  

Przetwarzanie danych obywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń lub rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. Przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako 
administratora danych. 

Odbiorcy danych 

• upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, 
• podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom 
oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych osobowych lub 
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,  

• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych  
na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności 
podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki - w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych 
usług. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. 

Zasady gromadzenia danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Projekcie/Konkursie. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Na warunkach określonych obowiązującymi  przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo: 
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania; 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

• do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 
• w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody  
w dowolnym momencie; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych.  
 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego 
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu,  
w jakim uczestnik Projektu/Konkursu współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania. 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w UNICEF 
Polska, mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej 
pod adresem: https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne 

https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne

