
Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek”  

we Wrocławiu 

serdecznie zaprasza do udziału  

w ogólnopolskim konkursie plastycznym w oparciu o lekturę książki 

Zofii Staneckiej  

„Basia i telewizor”, „Basia i tablet”, „Basia i telefon” 

 
 

 



 

Konkurs adresowany jest dla dzieci przedszkolnych 5-, 6-letnich 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 

1. Promowanie czytelnictwa oraz książki w jej pierwotnej postaci (druk). 

2. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, wyłączającego tablet, telefon, 

telewizor itp. 

3. Rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia. 

4. Rozwijanie talentu plastycznego. 

5. Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych. 

6. Inspirowanie do aktywnej twórczości. 

7. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. 

 

 

REGULAMIN: 

- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych 5-, 6-letnich. 

- Po lekturze jednej lub wszystkich wymienionych książek (Zofia Stanecka „Basia i 

telewizor”, „Basia i tablet”, „Basia i telefon”) zachęcamy do stworzenia ilustracji 

przedstawiającej ich bohaterkę – Basię, w alternatywnej, innowacyjnej formie 

spędzania czasu wolnego, dalekiego od godzin przed telewizorem czy ekranem tabletu 

- Format prac – A4. 

- Technika – dowolna. 

- Co oceniamy? – kreatywne, nieszablonowe myślenie, niosące nadzieję, że pandemia, nie 

zatrzymała naszych myślących głów w żaden sposób 😊 

- Prace prosimy przesyłać drogą pocztową na adres przedszkola: 

 

Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi "Tęczowy Domek" 

ul. Komuny Paryskiej 44-46, 50-446 Wrocław 

z dopiskiem  "Basia i czas wolny" 

 

- Termin nadsyłania prac – 20.12.2021 r. Prace, które zostaną nadesłane po terminie 

(decyduje data stempla pocztowego), nie będą brały udziału w konkursie. 

- Do każdej pracy należy dołączyć: załączniki nr 3 oraz komputerowo uzupełnioną me-

tryczkę, przyklejoną na odwrocie pracy z informacjami: 

• imię i nazwisko dziecka, 

• wiek dziecka, 

• nazwa i adres placówki, 

• imię i nazwisko nauczyciela,  

• adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz na 

który zostaną wysłane podziękowania za udział  

w konkursie. 

- Wyniki – styczeń 2022 r. 



- Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, które zostaną wy-

słane pocztą. Na pozostałych uczestników czekają dyplomy dla dzieci i nauczyciela prze-

słane drogą e-mail. 

- Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie Fa-

cebookowej Przedszkola w połowie stycznia 2022 r. 

- Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w 

celu promocji konkursu. 

Organizatorzy konkursu:  

• Beata Pinkiewicz-Gara - mail: beapin6118@edu.wroclaw.pl 

• Patrycja Łada-Szejnik 
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Załączniki: 
1. Klauzula informacyjna 
2. Regulacja zasad przekazywania danych Uczestników pomiędzy placówkami 
3. Formularz zgody na udział w konkursie 
 
 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych uczestników i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole nr 
35 „Tęczowy Domek” we Wrocławiu ul. Pułaskiego 20a, 50-446 Wrocław.  

2. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p035@wroclawskaedukacja.pl. 
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, Tomasza Grzybowskiego: CORE Consulting, ul. Wy-

łom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opieku-

nów prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów szkolnych jest 

interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez 
Administratora.  

6. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz promowanie działań edukacyjnych 
Organizatora na jego stronie internetowej i w mediach społecznościowych (Facebook).  

7. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a na-
stępnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w konkursie.   

9. Wyrażenie zgody na publikację danych na stronie internetowej i w mediach społecznościo-
wych (Facebook) jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału 
w konkursie.  

10. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa 
na legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.  

11. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT, 

kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej działalności, podmiotom wspierają-

cym nas w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz pod 

adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe). Ponadto, z uwagi na charakter 

wykorzystania danych do opublikowania ich w Internecie – dane te zostaną upublicznione 

bliżej nieokreślonej liczbie odbiorców. 

12. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na Facebook’u, dane mogą być 

ujawnione Spółkom Facebook’a – Facebook zastrzega sobie prawo do przekazywania infor-

macji wewnątrz spółek działających w ramach grupy: Facebook Payments Inc.; Facebook 

Payments International Limited; Onavo; Facebook Technologies, LLC oraz Facebook Techno-

logies Ireland Limited; WhatsApp Inc. oraz WhatsApp Ireland Limited; CrowdTangle. Oznacza 

to, że dane osobowe zamieszczone przez nas na tym portalu mogą być dostępne globalnie 

dla tych spółek.  
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13. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: do-

stępu do treści swoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania danych, prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych,  prawo żą-

dania przeniesienia danych do innego administratora. W przypadku zgłoszenia żądania rea-

lizacji przysługujących praw, Placówka zrealizuje je w ramach prowadzonego przez siebie 

fanpage’a lub kanału oraz przekaże treść żądania do Facebook’a. 

14. Osobie, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje 
prawo żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz ograni-
czenia przetwarzania danych.  

15. Osobie, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. 

16. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Organizatora lub IOD (z 
dopiskiem IOD/dane osobowe).  

17. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

18. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym pro-
filowaniu.  

 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie danych na Facebook’u, prosimy dodatkowo za-

poznać się z poniższymi informacjami 
 
Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook łączy się z przekazywaniem tych danych do 
państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej. 
 
Administratorem tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd.  
(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdują się pod linkiem: https://www.face-
book.com/privacy/explanation. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania praw osób, których 
dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem 
(patrz pkt 13 powyżej).  
 
Zgodnie z oświadczeniem Facebook Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno 
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim i może przekazywać 
i przetwarzać dane na terytorium poza EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji 
ochrony danych jak na terenie EOG. Facebook korzysta przy tym ze standardowych klauzul umow-
nych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego poziomu 
ochrony (więcej informacji dostępnych tutaj: https://www.face-
book.com/help/566994660333381?ref=dp). 
 
Jakie wiążą się z tym ryzyka? 
 
Treści zamieszczane na fanpage’u na Facebooku są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, 
która korzysta z portalu. Dlatego też, potencjalnie, osoby z całego świata, będą mogły poznać opu-
blikowane przez nas dane osobowe. Przy czym publikować będziemy tylko takie treści, które nie 
będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i normami kulturowymi. Nie możemy wykluczyć, że 
jakaś osoba trzecia będzie chciała wykorzystać te dane do własnych celów, np. dokona przeróbki 
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nagrań w zakresie wizerunku lub głosu. Gdy tylko dowiemy się o takiej sytuacji, niezwłocznie poin-
formujemy o tym właściwy portal oraz dokonamy usunięcia danych na poziomie prowadzonego 
przez nas fanpage’a. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że to my decydujemy o tym, czy jakiś film 
lub zdjęcie nadal jest wyświetlane na fanpage’u, czy nie – wobec tego mamy kontrolę nad danymi, 
które tam umieszczamy. Zapewniamy, że będziemy wrażliwi na każdy potencjalny przejaw mowy 
nienawiści. 
 
W związku z tym, że siedziba Facebook’a znajduje się na terenie USA informujemy, iż zgodnie z ob-
owiązującym w USA prawem, agencje rządowe mają prawo dostępu do szerokiej gamy informacji 
przetwarzanych w ramach działalności tych firm - miedzy innymi do danych osobowych klientów 
i użytkowników. Wskazujemy, iż obywatele Unii Europejskiej nie mają możliwości realizacji praw 
wynikających z RODO, w tym wyrażenia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania danych przez te 
agencje. 
 

 
Załącznik nr 2 - regulacja zasad przekazywania danych Uczestników pomiędzy placówkami 
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MIĘDZYPRZED-
SZKOLNEGO KONKURSU „Basia i czas wolny”  

 
I. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza 
placówce, z której wywodzi się uczestnik Konkursu, przetwarzanie danych osobowych tego 
uczestnika oraz jego opiekunów prawnych i nauczycieli. Placówka oświatowa poprzez przy-
stąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych 
osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.   

II. Placówka przed przekazaniem danych osobowych do Organizatora zobowiązana jest zapew-
nić wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego - formularza 
zgody na udział w konkursie.  

III. Brak tej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Organizatorowi uwzględ-
nienie uczestnika w dalszych etapach Konkursu. 

IV. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organi-
zatorowi wraz ze zgłoszeniem uczestników do Konkursu.  

V. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest 
zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie za-
bezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której do-
stęp mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych for-
mularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora).  

VI. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do ko-
rzystania z zewnętrznych podwykonawców. 

VII. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem doty-
czącym ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść 
takiego wniosku mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl 

VIII. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych oso-
bowych zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o ta-
kiej okoliczności Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl 

IX. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez sie-
bie kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wize-
runku. Nie dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem.  
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X. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizato-
rem w obszarze przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest 
zobowiązana poddać się audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych 
w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit. h) RODO).  
 
 



 

Załącznik nr 3 - Formularz zgody na udział w konkursie 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych 

osobowych 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………  

                                                                                         (imię, nazwisko) 

w konkursie plastycznym „Basia i czas wolny”, organizowanym przez Przedszkole nr 35 z 

oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek”. 

 

Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do 

udziału w konkursie. 

 

……………………………….   …………………………………………. 

Miejscowość, data    Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy dziecka. Udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas 

nieokreślony na terytorium całego świata poprzez opublikowanie zdjęć pracy konkursowej na 

stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook) Przedszkola nr 35 z 

oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” we Wrocławiu. 

 

……………………………….   …………………………………………. 

Miejscowość, data    Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na opublikowanie pod pracą konkursową: imienia, nazwiska, wieku, oraz 

informacji o zajętym miejscu przez moje dziecko - w klasyfikacji konkursu lub otrzymanym 

wyróżnieniu w celu poinformowania o tym na stronie internetowej Organizatora.  

 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

 

……………………………….   …………………………………………. 

Miejscowość, data    Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy 

Domek” we Wrocławiu danych osobowych mojego dziecka na fanpage’u Placówki prowadzonym 

na portalu Facebook:  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/Przedszkole-nr-35-z-oddziałami-

integracyjnymi-Tęczowy-Domek-110261903953831/ 

 

 

Mając świadomość, iż Facebook przekazuje dane osobowe do państw trzecich (spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w szczególności Stanów Zjednoczonych, wyrażam 

zgodę na takie przekazywanie. 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie na portalu Facebook danych mojego dziecka*: 

☐ imię i nazwisko; 

☐ wiek; 
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☐ nazwa placówki, do której uczęszcza; 

☐ miejsce zajęte w konkursie. 

*Należy zaznaczyć pola, na które wyrażona jest zgoda – „X” lub „ptaszek”.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, w tym w szczególności z informacją 

na temat ryzyka, związanego z przekazaniem danych do państw trzecich, zawartą w klauzuli 

informacyjnej, zamieszczonej powyżej. 

 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

 

……………………………………………………………

………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi 

„Tęczowy Domek” we Wrocławiu. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Grzybowski: 

inspektor@coreconsulting.pl, Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cel przetwarzania: realizacja konkursu oraz promowanie działalności 

edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w 

każdym momencie. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie 

konkursu dostępnym w sekretariacie oraz na stronie internetowej Administratora. 

 
 

 


