REGULAMIN KONKURSU HACKME
1. Konkurs

HackMe

odbędzie

się

we

wtorek,

26

marca

2019

w

sali

105/V,

w godzinach 13:30 – 14:30
2. Uczestnikami są zgłoszeni gimnazjaliści lub uczniowie szkół podstawowych.
3. Udział w konkursie może być indywidualny lub w zespołach dwuosobowych.
4. Każdy uczestnik (lub zespół) ma do dyspozycji pojedyncze stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu, zainstalowaną przeglądarką i edytorem tekstowym.
5. Zadanie konkursowe zostanie ujawnione w dniu konkursu.
6. Konkurs polega na złamaniu haseł lub zabezpieczeń, które strzegą dostępu do kolejnych
poziomów.
7. Uczestnicy w trakcie konkursu mogą korzystać z Internetu w dowolny sposób za wyjątkiem
komunikowania z osobami które nie biorą udziału w konkursie.
8. Uczestnicy nie mogą instalować na komputerach dodatkowego oprogramowania.
9. Zwycięża osoba (lub zespół), która pierwsza dotrze do ostatniego etapu. W przypadku, gdy
nikomu nie uda się ukończyć wszystkich poziomów, zwycięża osoba (zespół), która osiągnęła
najwyższy poziom. W przypadku gdy do najdalszego etapu dotrze kilka osób - zwycięża ta, która
wykonała zadania w najkrótszym czasie.
10. Organizator przewidział dla uczestników dyplomy udziału w konkursie, a dla zwycięskiej osoby
(drużyny) nagrody rzeczowe.
11. Ilość miejsc dla biorących w konkursie jest ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do
25 marca 2019 na adres wlodzimierz.bubak@ckziu.jaworzno.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika (lub uczestników, w przypadku zgłoszenia
zespołu), klasę, szkołę oraz nazwisko opiekuna.
12. Uczestnicy poza rejestracją zobowiązani są wypełnić, podpisać i dostarczyć do organizatora
(najpóźniej w dniu konkursu): 1) zgodę na udział w konkursie, 2) zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz 3) zgodę na publikację wizerunku (załączniki do regulaminu).
13. W

przypadku

otrzymania

większej

ilości

zgłoszeń

niż

przygotowanych

stanowisk

komputerowych - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Promiennej 65.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować po adresem daneosobowe@ckziu.jaworzno.pl
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w związku organizacją Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji
przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony
w odrębnych przepisach.
5. Zgromadzone dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe nie będą poddawane automatycznemu profilowaniu przez Administratora.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
9. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu przeprowadzenia Konkursu.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…..................................................................................................................
imię i nazwisko Uczestnika, klasa, szkoła

w Konkursie HackMe organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Jaworznie z siedzibą przy ulicy Promiennej 65

….....................................................
(miejscowość, data)

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

czytelny podpis rodzica

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu
zgłoszeniowym (imię, nazwisko, klasa, szkoła)
…...........................................................................................................................................................
imię i nazwisko Uczestnika, klasa, szkoła

w związku z udziałem w Konkursie HackMe organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Promiennej 65.
Jednocześnie oświadczam, że:
•
•

zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu,
zostałam/łem poinformowana/y, że zgoda może być wycofana w każdym czasie, a wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem

….....................................................
(miejscowość, data)

.....................................................
czytelny podpis rodzica

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.Uz 2017r., poz 880ze zm.) oraz art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi
…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Uczestnika, klasa, szkoła

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 w celach
informacyjnych oraz promocyjnych związanych z organizacją i rozpowszechnieniem Konkursu przez
Administratora. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego
publikacji jak:
1. udostępnianie na stronie internetowej Administratora – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰
2. udostępnianie na stronie Facebook Administratora – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰
3. zamieszczanie w materiałach prasowych, promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych,
broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰
Zostałem/am poinformowany/a, że:
• wyrażenie zgody jest dobrowolne i nieodpłatne,
• przysługuje mi prawo wycofania zgody, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody
• techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości całkowitego usunięcia
raz umieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy takie jak
google.com czy web.archive.org,
• dane i wizerunek będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu informacyjnym oraz promocji
Konkursu przeprowadzonego przez Administratora, jednak Administrator nie może
kontrolować działań stron trzecich, które wejdą w posiadanie danych/wizerunku poprzez ww.
opublikowane materiały,
• przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : daneosobowe@ckziu,jaworzno.pl
⃰ - niepotrzebne skreślić

….....................................................
(miejscowość, data)

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

czytelny podpis rodzica

