
Regulamin Konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną 

pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości”

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs plastyczny i na prezentację multimedialną „Podlaskie drogi do Niepodległości” 
stanowi jedno z zadań realizowanych w projekcie pn.: ,,Podlaskie drogi do 
Niepodległości”1. Projekt jest w całości finansowany ze środków Wieloletniego 
Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 -2022, schemat 2c – projekty 
wojewodów.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ramach projektu „Podlaskie 
drogi do Niepodległości” w konkursie plastycznym i na prezentację multimedialną 
„Podlaskie drogi do Niepodległości”, zwanego dalej „konkursem”.

1 Zgodnie z zawartym w dniu 6 lipca 2022 r. Porozumieniem Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski 
powierzył, a Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty przyjęła do prowadzenia zadanie polegające na 
realizacji projektu pn.: „Podlaskie drogi do Niepodległości", zakwalifikowanego w 2022 roku w ramach 
Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022 – priorytet 2 Schemat 2C – Projekty 
własne wojewodów, ustanowionego uchwałą Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa" na lata 2017-2021. Zmienionego uchwalą Nr 
111/2018 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwalę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, zwanego w niniejszym regulaminie „Projektem“.



3. Informacje na temat konkursu, a także treść  niniejszego regulaminu zostaną podane do 
publicznej wiadomości m.in. poprzez:
1) zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora - www.gov.pl/web/uw-podlaski ,
2) zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku – 

www.kuratorium.bialystok.pl/ ,
3) przesłanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na adresy e-mail szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych województwa podlaskiego.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu województwa podlaskiego.

§ 2 

Cele konkursu

Celem konkursu jest:
1. Podnoszenie świadomości historycznej uczniów o wymiarze regionalnym 

i ponadregionalnym w zakresie zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem 
odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego, 

2. Zwrócenie uwagi uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
województwa podlaskiego nabudowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym 
i regionem,

3. Wzmacnianie u uczniów świadomości obywatelskiej,
4. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii województwa podlaskiego, w tym dziejów 

polskiej administracji w dobie odzyskiwania niepodległości w latach 1918-1919 oraz 
symboliki daty odzyskania przez Polskę Niepodległości – 11 listopada 1918 roku,

5. Upamiętnienie wydarzeń związanych z procesem odzyskania niepodległości na terenie 
województwa podlaskiego oraz dziejów administracji w związku z obchodami 100-lecia 
służby cywilnej.

§ 3 

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, w imieniu 
którego zgodnie z zawartym Porozumieniem działa Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata 
Pietruszka.

2. Adres organizatora: 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok, 
NIP: 5422084826

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

http://www.gov.pl/web/uw-podlaski
http://www.kuratorium.bialystok.pl/


1) Pan dr Tadeusz Andrzej Mosiek – starszy wizytator Wydziału Szkół 
Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
tel. 85-748-48-15, 

     adres email: tmosiek@kuratorium.bialystok.pl - rejon Białystok,
2) Pani Barbara Usarz – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych

i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85-748-48-17, 
     adres email: busarz@kuratorium.bialystok.pl - rejon Białystok,
3) Pani Izabela Sidor -  starszy wizytator Delegatura w Łomży Kuratorium Oświaty

w Białymstoku, tel. 86-216-56-52,
     adres email: isidor@kuratorium.bialystok.pl - rejon Łomża,
4) Pani Marta Wasilewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura 

Suwałki, tel. 87-563-50-84, 
     adres email: mwasilewska@kuratorium.bialystok.pl - rejon Suwałki.

§ 4

Przedmiot i kategorie konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej lub prezentacji 
multimedialnej (zgodnie z kategorią wiekową) na temat procesu odzyskiwania 
niepodległości i budowy niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej, w tym 
także kształtowania się administracji polskiej na terenie województwa podlaskiego.

2. Konkurs organizowany jest w dwóch formach i czterech kategoriach wiekowych, tj.:
1) plastyczny dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w dwóch kategoriach 

wiekowych:
a) uczniowie klas I-III,
b) uczniowie klas IV-VI;

2) na prezentację multimedialną dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej 
i uczniów szkół ponadpodstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
b) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Praca konkursowa na konkurs plastyczny może być wykonana dowolną techniką 
plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.), 
w formacie maksymalnie A3, w układzie płaskim, poziomym lub pionowym. 

Na odwrocie pracy lub w przypadku pracy przestrzennej w widocznym miejscu należy 
umieścić opis zawierający imię i nazwisko autora oraz klasę i nazwę szkoły, w której się 
uczy.

4. Praca konkursowa na prezentację multimedialną, powinna zawierać max. 25 slajdów, 
prezentowanych automatycznie. Maksymalny rozmiar prezentacji nie może przekroczyć  
15MB. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
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Prezentacja musi być zapisana w formacie ppt lub pptx. 

Prezentację należy nagrać na płytę CD, na której należy umieścić opis zawierający: tytuł 
prezentacji, imię i nazwisko autora oraz klasę i nazwę szkoły, w której się uczy.

§ 5

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie uczeń szkoły podstawowej lub szkoły 
ponadpodstawowej położonej na terenie województwa podlaskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) wykonanie przez ucznia pracy konkursowej zgodnie z ustaloną w § 4 ust. 2 

niniejszego regulaminu kategorią wiekową, która w kreatywnej i ciekawej formie 
zaprezentuje temat konkursu pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości”,

2) wypełnienie: karty zgłoszeniowej uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika 
niepełnoletniego, także wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na 
udział dziecka w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności 
ich wykorzystanie w związku z realizacją celów informacyjno-promocyjnych 
związanych z konkursem, przez Organizatora konkursu (Załącznik nr 1 do 
regulaminu) oraz klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 2 do regulaminu).

3. Prace konkursowe przesłane na konkurs bez wypełnionej i podpisanej przez 
uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszeniowej uczestnika konkursu oraz 
zgody na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych,
w szczególności ich wykorzystanie w związku z realizacją celów informacyjno-
promocyjnych związanych z konkursem, przez Organizatora, nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu.

4. Tematyka pracy konkursowej powinna być ściśle związana z ideą konkursu dotyczącą 
drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości. W prezentacjach multimedialnych 
przygotowywanych przez uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły 
ponadpodstawowej, w związku z obchodami 100-lecia służby cywilnej, uwzględniać 
także wątek historii administracji województwa podlaskiego.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. W konkursie mogą brać udział jedynie uczestnicy indywidualni. Ocenie nie będą 

podlegały prace grupowe.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę 

konkursową.
8. W przypadku przesłania przez uczestnika konkursu większej liczby prac niż zostało to 

określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy 
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej ponosi 
uczestnik.



10. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi,  wcześniej niepublikowanymi oraz nie 
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne 
ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§ 6

Zgłoszenia udziału w konkursie

1. Karty zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przesłać pocztą, kurierem lub 
dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 
Białystok z dopiskiem Konkurs „Podlaskie drogi do Niepodległości” – praca 
plastyczna lub z dopiskiem Konkurs „Podlaskie drogi do Niepodległości” – 
prezentacja multimedialna (stosownie do formy konkursu i kategorii wiekowej 
określonych w regulaminie).

2. Karty zgłoszeniowe uczestników konkursu i prace konkursowe należy przesłać do 
siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022 r. (decyduje 
data wpływu w przypadku dostarczenia pracy do siedziby organizatora, data stempla 
pocztowego).

3. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.
4. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane 

niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 
5. Prace konkursowe, w tym prezentacje multimedialne i nośniki informacji zgłoszone 

do konkursu, nie będą zwracane autorom.

§ 7

Komisja konkursowa

1. Organizator konkursu:
1) powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się z co najmniej 4 osób, 

w tym: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członkowie,
2) powołuje przewodniczącego Komisji Konkursowej, 
3) wskazuje termin i miejsce obrad Komisji Konkursowej,
4) określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej,
5) sprawuje nadzór nad pracami Komisji Konkursowej w zakresie zgodności 

rozstrzygnięcia konkursu z regulaminem konkursu,
6) rozstrzyga sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem,
7) przyznaje w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne 

za trzy pierwsze miejsca,
8) zastrzega sobie prawo do możliwości wyróżnienia prac,  
9) nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora,



10) publikuje listę nagrodzonych uczestników konkursu na stronie internetowej  
Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku.

2. Komisja Konkursowa:
1) zapoznaje się z pracami  konkursowymi po  ostatecznym terminie składania prac 

konkursowych,
2) wybiera w drodze głosowania 3 najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii 

wiekowej i typuje prace konkursowe podlegające wyróżnieniu, na podstawie 
kryteriów określonych w § 8 ust. 1 regulaminu,

3) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego 
odwołanie,

4) sporządza protokół przebiegu prac Komisji Konkursowej,
5) przekazuje podpisany protokół przebiegu prac Komisji Konkursowej oraz listę 

nagrodzonych uczestników konkursu Organizatorowi  konkursu.
3. Członkowie Komisji Konkursowej, przed przystąpieniem do wykonania czynności 

związanych z oceną prac uczestników konkursu, składają pisemne oświadczenie o braku 
wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione 
wątpliwości co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia takich okoliczności, 
członek Komisji Konkursowej, którego dotyczy sprawa, zostaje wyłączony z prac Komisji 
Konkursowej.

4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
5. Obrady Komisji Konkursowej są tajne i odbywają się w obecności co najmniej połowy 

ustalonej liczby członków. 
6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny poszczególnych prac konkursowych na drodze 

dyskusji.
7. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.

§ 8

Kryteria  oceny prac konkursowych

1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny przesłanej/dostarczonej pracy, uwzględniając:
1)  zgodność pracy z tematem konkursu,
2)  kreatywność i oryginalność przedstawienia tematu konkursowego,
3)  estetykę wykonania pracy,
4)  stopień trudności wykonania,
5)  przejrzystość i uporządkowanie układu treści (dotyczy jedynie prac wykonanych 

w formie prezentacji multimedialnej).
2. W przypadku uzyskania przez 2 lub większą liczbę prac konkursowych tej samej liczby 

głosów członków Komisji Konkursowej – rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego 
Komisji Konkursowej.



§ 9

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie ufundowanymi przez Organizatora są nagrody rzeczowe.
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
3. W ramach każdej kategorii wiekowej za zajęcie I, II lub III miejsca, uczestnik konkursu 

otrzymuje nagrodę rzeczową.
4. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody za zajęcie w każdej z kategorii wiekowej:

1)   I miejsca,
2)   II miejsca,
3)   III miejsca.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień prac uczniów, 
które nie zostały nagrodzone zajęciem I, II lub III miejsca. 

6. Dowodem wydania nagrody będzie pisemne potwierdzenie jej odbioru lub 
potwierdzenie odbioru przesyłki w przypadku przesłania nagrody na adres zamieszkania 
nagrodzonego uczestnika konkursu.

§ 10

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Organizatora i Wojewody Podlaskiego.

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 31 października 2022 r.  
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione przez Komisję Konkursową zostaną powiadomione 

o wynikach konkursu telefonicznie i/lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail 
wskazany w karcie zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka niezwłocznie po 
ogłoszeniu wyników, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

4. W przypadku podania w karcie uczestnika konkursu niepełnych lub nieprawidłowych 
danych, które uniemożliwią kontakt z rodzicem/prawnym opiekunem nagrodzonego 
ucznia, nagroda przepada.

5. Uroczyste wręczenie nagród nagrodzonym uczniom odbędzie się w terminie do 30 dni 
od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Informacje dotyczące terminu, godziny i miejsca uroczystości związanej z wręczeniem 
nagród uczniom nagrodzonym w konkursie, zostaną przesłane uczestnikom konkursu 
w formie zaproszenia na adres wskazany w karcie zgłoszenia lub zostaną przekazane 
telefonicznie, lub przekazane poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany 
w karcie zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

7. W przypadku braku możliwości uczestnictwa nagrodzonego ucznia w uroczystości 
wręczenia nagród Organizator zobowiązuje się do przesłania nagrody na adres wskazany 
w karcie zgłoszenia.

8. W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez 
uczestnika konkursu, uczestnik traci prawo do nagrody.



§ 11

Administrowanie danymi osobowymi

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 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) (dalej: RODO), 
informuje się, że w konkursie będą przetwarzane następujące  dane osobowe:

1) uczestnicy konkursu – dane zwykłe:
a) przetwarzane w związku z udziałem w konkursie: imię (imiona) i nazwisko, klasa, 

nazwa i adres szkoły, kontakt do szkoły, powiat oraz ocena pracy czyli liczba  
otrzymanych punktów,

b) przetwarzane dodatkowo w związku z udziałem w uroczystości wręczenia nagród,
c) wizerunek zarejestrowany w trakcie wykonywania czynności związanych 

z konkursem;
2) rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu: imię i nazwisko, dane 

kontaktowe;
3) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej: imię i nazwisko, dane kontaktowe, 

informacje o kwalifikacjach i dorobku zawodowym;
4) osoby pełniące rolę koordynatora wojewódzkiego: imię i nazwisko, nr telefonu;
5) powyższe dane będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty.
6) w tym celu osoby, które wykonują zadania określone w niniejszym regulaminie, 

dane osobowe przetwarzają na podstawie zgody pełnoletnich uczestników lub zgody
rodzica/opiekuna dla osób niepełnoletnich.

7) ponadto organizatorzy  są zobowiązani w szczególności do:
a) organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz gali wręczenia nagród,
b) wprowadzania danych osobowych do bazy danych konkursu, 
c) przechowywania przez pięć lat dokumentacji konkursu, w szczególności: listy 

uczniów biorących udział w konkursie, powołania  Komisji Konkursowej,
d) przechowywania przez pięć lat, oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych (lub

uczniów, jeżeli ukończyli 18 lat), a także opiekunów towarzyszącym uczniom 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

8) uczestnikom konkursu i ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do 
wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w konkursie.

9) przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
regulaminu, w tym uregulowań dotyczących współadministrowania danymi 
osobowymi.



§ 12

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę przeprowadzenia konkursu, a ich 
interpretacja należy do Komisji Konkursowej.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych (utracone, uszkodzone, po upływie terminu).

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 „Karta zgłoszeniowa”
oraz załącznik nr 2 „Klauzula informacyjna”.

5. Osobami upoważnionymi do kontaktu w roku szkolnym 2022/2023 z uczestnikami 
konkursu są:

1) Pan dr Tadeusz Andrzej Mosiek – starszy wizytator Wydziału Szkół 
Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty
w Białymstoku tel. 85-748-48-15, 
     adres email: tmosiek@kuratorium.bialystok.pl - rejon Białystok,

2) Pani Barbara Usarz – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych
i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85-748-48-17, 
     adres email: busarz@kuratorium.bialystok.pl - rejon Białystok,

3) Pani Izabela Sidor -  starszy wizytator Delegatura w Łomży Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, tel. 86-216-56-52,
     adres email: isidor@kuratorium.bialystok.pl - rejon Łomża

4) Pani Marta Wasilewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
Delegatura Suwałki, tel. 87-563-50-84, 
     adres email: mwasilewska@kuratorium.bialystok.pl - rejon Suwałki.

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
/-/

mgr Beata Pietruszka
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Załącznik nr 1
………………………………..……

(data  wpływu)

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„Podlaskie drogi do Niepodległości”

Uczestnik/przedstawiciel ustawowy/osoba uprawniona do reprezentowania:

1. ………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………
(Imię, nazwisko uczestnika konkursu)

2. ………………….………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
(Adres e-mail i numer telefonu uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna)

3. ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
(Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej)

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
 (Klasa, do której uczęszcza uczeń)

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(Tytuł pracy-plastyczna ze wskazaniem zastosowanej techniki wykonania pracy konkursowej,

prezentacja multimedialna)

Wyrażenie zgody

1. Wyrażam zgodę na udział mojej osoby/ww. uczestnika w organizowanym przez Podlaskiego 
Kuratora Oświaty konkursie „Podlaskie drogi do Niepodległości” w celu i na zasadach określnych 
w treści regulaminu konkursu.

2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
(w zakresie imienia i nazwiska adresu email, numeru telefonu kontaktowego) oraz danych 
osobowych ww. uczestnika (w zakresie imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły/placówki, do 
której uczęszcza ww. uczestnika) zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO, w celach związanych ze zgłoszeniem i udziałem uczestnika w 
ww. konkursie, w szczególności ich wykorzystanie w związku z realizacją celów informacyjno-
promocyjnych związanych z konkursem, zgodnie z jego regulaminem.

3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej 
w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w celach  promocyjno-informacyjnych, 
dokumentujących działalność Organizatora oraz Wojewody Podlaskiego w zakresie wykonywania 
jego zadań realizowanych w interesie publicznym.

                                                                                         ………….…………………………..…………..…………………………..   
(data i  czytelny podpis odpowiednio: 

uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna)



Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty,
 adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor 
ochrony danych: Lesław Szulżuk, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 
15-950 Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iod@kuratorium.bialystok.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w ww. konkursie „Podlaskie 
drogi do Niepodległości” oraz publikacji wyników na stronie internetowej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a także Kuratorium Oświaty w Białymstoku, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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).

4. Ponadto Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych będą:

-  Wojewoda Podlaski;

- osoby korzystające ze strony internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
   w Białymstoku;

-  osoby korzystające ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie 
ustalony  okres archiwizacji - 5 lat.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, które wpłynie na udział w konkursie  

i nie  wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania 
zgody. 

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, 
ma Pani/Pan   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie uniemożliwi 
realizację celu,  o którym  mowa w pkt 3.

……….………………….………..…………..…………………………..   
(data i  czytelny podpis odpowiednio: 

uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna)
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