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1. Organizator konkursu 
 Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.      
2. Cel konkursu 
Celem konkursu jest upamiętnienie  100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz refleksja nad Jego drogą do świętości, 
która rozpoczęła się już tutaj, w Wadowicach, w Jego rodzinnym mieście. 
3. Adresaci 
Konkurs kierujemy do uczniów klas VII i VIII. 
4. Kategoria, format, technika 
Praca plastyczna nieprzestrzenna – plakat. Format A0, technika dowolna. 
5. Temat pracy: „Droga do świętości Jana Pawła II” 
Praca może nawiązywać do wybranych wątków z życia Ojca świętego, do Jego pielgrzymek, słów, dzieł, jakich 
dokonywał i do tego, co Waszym zdaniem budowało Jego świętość. Pracę wykonuje od 1 do 4 osób w grupie. Plakat 
należy z tyłu opisać, podając nazwę szkoły, numer telefonu, imiona i nazwiska uczniów oraz ich opiekuna. Prosimy 
także o dołączenie karty zgłoszenia udziału w konkursie.            
6. Termin składania prac – do 10 stycznia 2020 r. Plakat należy dostarczyć  do sekretariatu Zespołu Szkół CKU  
im. św. Jana  Pawła II w Radoczy, ul. Dworska 8. 
7.  Komisja i nagrody 
Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły dokona oceny prac, uwzględniając m.in. pomysłowość, wkład pracy, 
ciekawy wybór tematu i  przyzna nagrody oraz wyróżnienia i dyplomy. Ma również ostateczny głos w sprawach nie 
objętych regulaminem.   
8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
1.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana 
Pawła II w Radoczy, tel. 338234089, e-mail: sekretariat@radocza.edu.pl  
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Paweł Boba, adres email:  inspektor-danych@boba.com.pl 
2.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 
3.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i celu określonym w zgodzie. 
4.Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być: 
a) podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, 
b) podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy. 
5.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony realizacji celu dla którego zostały zebrane tj. przeprowadze-
nia konkursu, ogłoszenia i publikowania jego wyników. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,  przysługują nastę-
pujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  
do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do wycofania 
tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO  przetwarzanie danych osobo-
wych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
9. Podanie danych osobowych administratorowi danych jest dobrowolne jednak konieczne do udziału w konkursie. 
10.Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
12. Zobowiązania uczestników                                                                            
Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały 
osobiście przez uczniów wykonane. Prace nie będą odsyłane, ale można je będzie odebrać po ogłoszeniu wyników i 
wręczeniu nagród, które nastąpi w dniu 24 stycznia 2020 r. podczas Gali Konkursu „Jan Paweł II Przyjaciel i Mistrz  
Młodych”. 
Na tę uroczystość  zaprosimy wszystkich uczestników Konkursu wraz z opiekunami, przypominając telefonicznie o  
terminie i godzinie spotkania.                                                                                                         


