
Regulamin konkursu 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu miasta Wałbrzycha, w wieku 

od 11 do 17 lat (od V klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej). 

 Jeden uczestnik  tworzy jeden spot radiowy. 

 Spot radiowy ma dotyczyć tematyki przemocy oraz przeciwdziałania jej. Maksymalna 

długość spotu może wynosić 30 sekund.  

 Udział w konkursie należy zgłosić do dnia: 23.09.2022 roku pod nr telefonu:  

74 645 86 59 lub 74 645 86 55 lub drogą mailową: 

p.mieszkowski@mops.walbrzych.pl lub a.maltz@mops.walbrzych.pl 

Podczas zgłoszenia należy podać dane kontaktowe uczestnika konkursu (imię 

i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik) 

 Pracę konkursową należy złożyć do dnia: 24.10.2022 roku w Centrum Aktywności 

Lokalnej, w Dziale Profilaktyki przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Pracę 

można dostarczać w formie nagrania na płycie CD, płycie DVD, lub nośniku 

pamięci typu pendrive (do zwrotu po zakończeniu konkursu).  

 Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną kopię niniejszego regulaminu oraz 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Regulamin oraz zgoda powinny 

zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.  

 28.10.2022 roku laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu 

z pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają (organizator konkursu poinformuje 

daną szkołę telefonicznie i/lub mailowo) 

 Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe –  za zajęcie 

1, 2, 3 miejsca.  

 Przygotowany spot radiowy, który zajmie pierwsze miejsce w konkursie, będzie 

emitowany przez dwa miesiące w wybranej rozgłośni radiowej o zasięgu 

ogólnomiejskim.  

 Wszelkie pytania dotyczące niniejszego konkursu prosimy kierować pod numerem 

telefonu: 74 645 86 59 / 74 645 86 55. Osoby do kontaktu: Agnieszka Maltz,  

Przemysław Mieszkowski. 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z konkursem  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO): 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 

1, kod pocztowy 58-300, tel. 74 664 08 00. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować  przez e – mail: iod@mops.walbrzych.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu profilaktycznego w ramach projektu 

„Bezpieczny parasol”, na podstawie dobrowolnej zgody  (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Przesłanie zgłoszenia oraz udział w konkursie będzie traktowane jako zgoda na 

przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych.  

4. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie mogą zostać udostępnione 

podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. 

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi 

administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Dane osobowe osób 

biorących udział w konkursie  będą przechowywane przez okresy wynikające 

z przepisów prawa oraz będą archiwizowane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub do czasu wycofania 

zgody na przetwarzanie danych.  

5. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 

RODO), 

2) sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 

RODO), 

3) usunięcia swoich  danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 

RODO), 



4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub RP), 

5) wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. Osobie biorącej udział w konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż 

przetwarzanie jej  danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie.  

 

Oświadczam że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu w tym informacją 

o przetwarzaniu danych osobowych.    

 

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

 (data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

imię i nazwisko 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz głosu  

W związku z udziałem mojego dziecka/podopiecznego………………………………………….. 

w konkursie profilaktycznym organizowanym w ramach projektu „Bezpieczny parasol” 

zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz głosu. 

Wyrażam również zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, głosu 

mojego dziecka/podopiecznego jako uczestnika i/lub laureata ww. konkursu 

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, 

głosu obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie dowolną techniką bądź za 

pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę 

lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje 

nieodpłatnie. 

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


