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„Przybliżmy dzieciom Powstanie Wielkopolskie” 

Konkurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

Patronat honorowy:  

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

 

 

Regulamin konkursu 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE przeprowadzenia Konkursu. 

 

1. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 3 „Promyczek” w Poznaniu, ul. Dojazd 3, 

60-632 Poznań, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zwane dalej Organizatorem. 

Współorganizatorem konkursu jest Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji 

Wychowania Przedszkolnego. 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Poznań Plaza.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.promyczek-poznan.pl, https://omep.org.pl/ 

oraz w siedzibie Organizatora.  

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, 

wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia 

Konkursu.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094, z późniejszymi 

zmianami).  

6. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego, Uczestnik akceptuje postanowienia 

Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Organizatora. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku. 

 

§ 2 ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs odbywa się w terminie: 1 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r.  

2. Zadanie konkursowe polega na:  

a. Opracowaniu historyjki obrazkowej składającej się z karty tytułowej i czterech do sześciu 

ilustracji nt.: „Przybliżmy dzieciom Powstanie Wielkopolskie” wraz z opisem. 

b. Historyjka obrazkowa ma wyjaśnić dzieciom, co doprowadziło do wybuchu powstania, jak ono 

przebiegało oraz co było jego skutkiem, czyli dlaczego 27 grudnia został uznany świętem 

narodowym lub przedstawić wybrane wydarzenie związane z Powstaniem. 

c. Każda ilustracja musi być przygotowana na formacie A4, dowolna technika płaska; 

d. Opisy do poszczególnych ilustracji należy dołączyć na osobnych kartkach. Czcionka Times New 

Roma, rozmiar 16. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie historyjki obrazkowej, która będzie wykorzystana do: 

a. wdrażania dzieci 6-letnich do uważnego słuchania; 

b. poznania przez dzieci historii Powstania Wielkopolskiego  (przyczyny wybuchu, przebieg, 

konsekwencje) lub jednego z towarzyszących mu wydarzeń; 

c. przybliżenia dzieciom symboli narodowych charakterystycznych dla Powstania Wielkopolskiego; 

d. zaciekawienia przedszkolaków historią Małej Ojczyzny – Wielkopolski; 

e. rozbudzania u najmłodszych zainteresowania historią Polski; 

f. kształtowania tożsamości narodowej; 

g. rozwijania kreatywności na bazie poznanej historii np.: tworzenie flag powstańczych; 

4. Pracę konkursową, w wersji papierowej, podpisaną imieniem i nazwiskiem wraz z załączonym do niej 

wypełnionym i podpisanym formularzem „Deklaracji udziału w konkursie oraz zgody na przetwarzanie 
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wizerunku w związku z udziałem w konkursie” należy dostarczyć do Przedszkola nr 3 „Promyczek” 

w Poznaniu do 27 maja br. w godz. od 8.00 do 15.30. W przypadku wysyłania pocztą prosimy 

o usztywnienie koperty, które uniemożliwi jej złożenie lub zgniecenie. 

5. Oceny prac konkursowych dokona Komisja, której skład wejdą cztery osoby – przedstawiciele: 

Przedszkola nr 3 „Promyczek”, Poznańskiego Oddziału PK Światowej Organizacji Wychowania 

Przedszkolnego, Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Pracowni Projektów i Działań Twórczych 

Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz 

w Poznaniu. 

6. Komisja Konkursowa w wyłoni najciekawsze projekty dostosowane do potrzeb małych dzieci. Każdy 

z członków komisji może przyznać danej pracy od 1 do 5 punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby 

punktów, przez nadesłane Prace konkursowe, Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy w drodze 

głosowania, zwykłą większością głosów, głos rozstrzygający będzie należał do przewodniczącego Komisji. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu FB Przedszkola nr 3 „Promyczek”, na stronie internetowej 

Przedszkola: www.promyczek-poznan.pl oraz na stronie internetowej Współorganizatora tj. Poznańskiego 

Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego: https://omep.org.pl/. 

Mogą być one również udostępnione na stronie internetowej Poznańskiego Serwisu Oświatowego: 

www.poznan.pl/mim/oswiata/ . 

7. Zwycięska historyjka obrazkowa zostanie powielona i przekazana nieodpłatnie poznańskim przedszkolom, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Historyjki obrazkowe, które zdobędą II i III miejsce 

również mogą zostać opublikowane i nieodpłatnie przekazane poznańskim przedszkolom, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 

8. Organizator opublikuje wyniki konkursu w piątek 3.06.2022 r.  

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

2. Konkurs jest skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego obecnie zatrudnionych 

w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznania oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do tych przedszkoli.  

3. Uczestnik przystępując do konkursu: 

a. składa oświadczenie o byciu rodzicem dziecka uczęszczającego do wskazanego Przedszkola, 

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań albo o byciu nauczycielem wychowania 

przedszkolnego, zatrudnionym we wskazanym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 

jest Miasto Poznań,  zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu; 

b. zgłasza swój udział w Konkursie zgodnie z załącznikiem do nin. Regulaminu; 

c. może wyrazić zgodę na przetwarzanie wizerunku w związku z realizacją Konkursu, zgodnie 

z załącznikiem do nin. Regulaminu; 

d. poświadcza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień zgodnie 

z §1 Regulaminu. 

4. Zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

5. Uczestnik, który odpowie na konkurs poprzez przysłanie podpisanej pracy konkursowej, czyli gotowej 

historyjki obrazkowej wraz z opisem: 

a. poświadcza swoje autorstwo  (wykonanie ilustracji, napisanie treści);  

b. wyraża zgodę na wykorzystane pracy do publikacji pokonkursowych;  

c. zrzeka się z roszczeń finansowych; 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, wyłączenie od udziału dotyczy również 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków oraz osób pozostających w stosunku 

przysposobienia. 

 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że:  

a. posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła; 

b. zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona Praca konkursowa nie narusza osobistych 

ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych 

osób trzecich;  

2. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z prawdą z winy 

Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika należytej staranności, wskutek czego osoba trzecia zgłosi 

wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich, praw własności 

http://www.promyczek-poznan.pl/
https://omep.org.pl/
http://www.poznan.pl/mim/oswiata/


3 
 

przemysłowej lub dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku), Organizatorowi przysługuje wobec 

Uczestnika roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej.  

3. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej 

licencji na korzystanie z Pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących 

polach eksploatacji:  

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, cyfrowo);  

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 

c. wprowadzanie do obrotu,  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów 

praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie 

np.: w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych 

lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam); 

f. publiczne wykonanie; 

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video 

np.: komputerów, odbiorników telewizyjnych, projektorów, itp.),  

h. wystawianie,  

i. wyświetlanie,  

j. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz 

bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci 

kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek 

sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  

k. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji (kodowane lub niekodowane, odpłatne 

lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in.  

l. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 

mobilnej, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.  

4. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora dzieł 

zależnych, jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych w stosunku do Pracy 

konkursowej. Uczestnik wyraża również zgodę na zezwalanie przez Organizatora na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego.  

5. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora 

dalszych licencji do Pracy konkursowej na rzecz osób trzecich.  

 

 

§ 5 NAGRODY 

 

1. W konkursie przewidziano nagrody:  

a. tablet za zajęcie pierwszego,  

b. książki za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca; 

c. płyta CD za wyróżnienie. 

2. W Konkursie Komisja Konkursowa wskaże trzy najlepsze prace (miejsca 1-3) oraz trzy wyróżnienia – 

łącznie sześć nagród dla Uczestników, którzy zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej wykonają, 

przeznaczoną dla dzieci 6-letnich, historyjkę obrazkową wraz z opisem. 

3. Organizator dopuszcza możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niesatysfakcjonującego 

poziomu prac. 

 

 

§ 6 WYDANIE NAGRODY 

 

1. Wręczenie nagród odbędzie się w Przedszkolu nr 3 „Promyczek” ul. Dojazd 3 w Poznaniu. 

2. O terminie uroczystości wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni 3.06.2022 r. 

na stronach www.promyczek-poznan.pl oraz https://omep.org.pl/ 
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3. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w gali finałowej nagrody będzie można odebrać osobiście 

w siedzibie organizatora do 30.06.2022 r., po uprzednim umówieniu się. Nieodebranie nagrody 

w wyznaczonym czasie będzie  skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas 

do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

4. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, 

wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.  

 

§ 7 DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 3 „Promyczek”, ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań. 

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników 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), dalej RODO. 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO, w jednym lub w kilku z poniżej 

określonych celów: 

a. promocja Konkursu poprzez prezentację wizerunku nagrodzonych Uczestników, na podstawie 

udzielonej przez nich zgody; 

b. zapewnienie przez Administratora prawidłowej realizacji zadania publicznego, którym jest 

współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju oraz rozwoju i edukacji 

dzieci poprzez przeprowadzenie Konkursu (w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe). 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na odwrocie 

„Deklaracji udziału w konkursie oraz zgody na przetwarzanie wizerunku w związku z udziałem 

w konkursie”. 

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

 

Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późniejszymi zmianami).  

 

§ 9 REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi Konkursu na piśmie lub mailowo w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. 

Reklamację należy skierować na adres Organizatora lub na adres e-mail: przedszkole-promyczek@wp.pl. 

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu 

wiadomości e-mail.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: nazwę konkursu, imię, nazwisko, jak również dokładny opis 

i powód reklamacji oraz treść żądania.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu 

reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni w formie wiadomości e-mail lub listownie (w zależności 

od formy złożenia reklamacji), bezzwłocznie po jej rozpatrzeniu.  

4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od postępowania 

reklamacyjnego uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

5. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: przedszkole-promyczek@wp.pl, wpisując 

w tytule: Przybliżmy dzieciom Powstanie Wielkopolskie;  

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej 

publikacji na stronie www.promyczek-poznan.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia lub unieważnienia Konkursu. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla organizatora, według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.  
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DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE  

„PRZYBLIŻYMY DZIECIOM POWSTANIE WIELKOPOLSKIE”  

ORAZ ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM 

W KONKURSIE 

 

Ja, ……………………………….…………………………….. (imię i nazwisko uczestnika konkursu),  

oświadczam, że jestem (proszę zaznaczyć właściwe pole oznaczone *): 

☐ *  Rodzicem / Opiekunem prawnym dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr ……………….. , 

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań; 

☐ *  Nauczycielem wychowania przedszkolnego, zatrudnionym w Przedszkolu nr ………………… , 

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań; 

☐ *  zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu „Przybliżymy dzieciom Powstanie Wielkopolskie” 

udostępnionym przez Organizatora  na stronie internetowej Przedszkola nr 3 w Poznaniu 

www.promyczek-poznan.pl, Stronie internetowej współorganizatora tj. Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu 

Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego https://omep.org.pl/  

oraz w siedzibie Organizatora, akceptuję jego postanowienia 

i zgłaszam swój udział w Konkursie „Przybliżymy dzieciom Powstanie Wielkopolskie”, organizowanym 

przez Przedszkole nr 3 „Promyczek” z siedzibą przy ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań. 

 

…..…………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

Wobec powyższego: (w przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć pole oznaczone *) 

❑ * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 3 „Promyczek” z siedzibą przy ul. Dojazd 3, 

60-632 Poznań moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach 

i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas wręczenia Nagród w Konkursie „Przybliżmy dzieciom 

Powstanie Wielkopolskie”, organizowanym przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań 

promocyjnych związanych z Konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na profilu Przedszkola w portalu 

Facebook, na stronie internetowej Organizatora www.promyczek-poznan.pl, na stronie internetowej 

Współorganizatora Konkursu, na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego www.poznan.pl/mim/oswiata/ oraz 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom. 

…………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis  uczestnika konkursu) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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

 

Kto jest administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie 

„danymi osobowymi”), jest Przedszkole nr 3 „Promyczek” z siedzibą ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań. 

Z kim można się 

kontaktować w sprawie 

przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  

 

Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl 

W jakim celu i na jakiej 

podstawie przetwarzamy 

dane osobowe? 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO, w jednym lub w kilku z poniżej 

określonych celów: 

a. realizacja działań promocyjnych związanych z Konkursem „Przybliżmy Dzieciom Powstanie 

Wielkopolskie” poprzez prezentację wizerunku nagrodzonych Uczestników, na podstawie udzielonej przez 

nich zgody; 

b. zapewnienie przez Administratora prawidłowej realizacji zadania publicznego, którym jest współpraca ze 

środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju oraz rozwoju i edukacji dzieci poprzez 

przeprowadzenie Konkursu „Przybliżmy Dzieciom Powstanie Wielkopolskie” (w związku z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). 

Przez jaki okres będą 

przechowywane dane 

osobowe? 

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

obowiązujących u Administratora, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody. 

 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe. 

Komu mogą być 

przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom 

systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom 

marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę 

prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 

Dodatkowo Administrator opublikuje dane osobowe nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników Konkursu 

na portalu Facebook, a także przekaże te dane Współorganizatorowi Konkursu oraz Prezydentowi Miasta 

Poznania w celu ich publikacji na stronach internetowych wskazanych w Regulaminie Konkursu. Administrator 

może także przekazać kopie prac konkursowych (opatrzone imionami i nazwiskami ich autorów) poznańskim 

przedszkolom, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Jakie prawa przysługują w 

związku z ochroną danych 

osobowych? 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

d) żądania usunięcia danych osobowych: 

• gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

• gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku może zostać cofnięta w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Czy dane osobowe są 

przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła Pani/Pana danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 

wykorzystuje się 

do profilowania? 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 

osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie, 

przy czym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału 

w Konkursie. 

 


