
 1

 
 
 
 
 

POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY TECHNICZNEJ 

„ELEKTRO-TECH”  
 

 
 
 
 

 
 



 2

 
REGULAMIN 

 

Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” 
dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Mieleckiego 

 
 

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU: 
 
1. Art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. Nr 13 poz. 125) z późniejszą zmianą. 

3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. 
4. Patronat honorowy nad konkursem pełni Starosta Powiatu Mieleckiego. 

 
 

II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU: 
 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej (KWT) „ELEKTRO-TECH” organizowany 
przez Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu jest konkursem 
interdyscyplinarnym, skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 
z powiatu mieleckiego. Obejmuje on wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, 
techniki (poszerzonej o historię wynalazków i współczesnych osiągnięć technicznych) oraz 
podstawowe zagadnienia z elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki i teleinformatyki. 

Cele Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej obejmują: 
1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki 

stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa. 
2. Inspirowanie i zachęcanie młodzieży do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy technicznej. 
3. Rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów związanych 

z techniką. 
4. Propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki. 
5. Zwrócenie uwagi na kształcenie techniczne i jego znaczenie dla społeczeństwa naszego 

kraju. 
6. Wyłonienie najbardziej utalentowanych uczniów szkół podstawowych Powiatu 

Mieleckiego.  
 
 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU: 
 

1. Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” organizuje Zespół Szkół im. 
prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu zwany dalej Organizatorem. 

2. Organizator powołuje Komitet Główny KWT „ELEKTRO-TECH”. 
3. Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do propagowania idei konkursu przez: 

 rozwieszenie plakatów na terenie szkoły, 
 zamieszczenie informacji o Konkursie na szkolnej stronie internetowej, 
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4. W skład Komitetu Głównego Konkursu wchodzą: 

 
nauczyciele Zespołu Szkół w Mielcu: 

- mgr inż. Robert Gancarczyk 
- mgr inż. Piotr Jung 
- mgr inż. Paweł Kolb 
- mgr inż. Andrzej Kozak 
- mgr Aneta Kozioł 

- mgr Mariola Krępa 
- mgr Marek Rucki 
- mgr Małgorzata Wydrzyńska 

 

5. Komitet Główny KWT „ELEKTRO-TECH” opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia 
organizatorowi regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej oraz terminarz, który 
publikowany jest corocznie na szkolnej stronie www.zs.mielec.pl po ogłoszeniu kolejnej 
edycji Konkursu Wiedzy Technicznej. 

6. Siedzibą Komitetu Głównego KWT jest Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, 
ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec; e-mail: kwt.mielec@gmail.com; tel.: 17-788-88-50,  
17-788-88-51, fax: 17-788-88-52. 

7. Wszystkie zadania na poszczególne etapy Konkursu opracowuje Komitet Główny KWT 
„ELEKTRO-TECH”.  

8. Przystępujący do konkursu akceptują wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niewielkiej 

ilości chętnych. 
 

 
IV. UCZESTNICY I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej może być każdy uczeń szkoły 

podstawowej (klasy VII lub VIII) działającej na terenie powiatu mieleckiego. 
2. Uczestnik Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej winien posiadać przy sobie aktualną 

legitymację szkolną. 
3. Zakres tematyczny Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej obejmuje treści ujęte 

w obowiązującej „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych” 
z przedmiotów: matematyki, fizyki, informatyki i techniki. 

 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Etap I Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” odbywa się 

jednocześnie we wszystkich szkołach biorących udział w Konkursie, w terminie ustalanym 
corocznie przez Komitet Główny Konkursu. 

2. Etap I Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” organizuje 
i przeprowadza Komisja Szkolna Konkursu Wiedzy Technicznej, powołana przez Dyrektora 
Szkoły uczestniczącej w Konkursie. 

3. Poprawy prac konkursowych i kwalifikacji uczestników do II etapu Powiatowego Konkursu 
Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” dokonuje, w oparciu o przekazany przez 
Organizatora klucz, Szkolna Komisja, której zadaniem jest wyłonienie maksymalnie 
3 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji szkolnych. 

4. Drugi etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” przeprowadza 
Komitet Główny KWT w siedzibie Zespołu Szkół w Mielcu. Do III etapu (finału) Konkursu 
zostanie zakwalifikowanych 6 uczestników II etapu, którzy uzyskają największą liczbę 
punktów. 

5. Trzeci etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” przeprowadza 
Komitet Główny KWT w siedzibie Zespołu Szkół w Mielcu. 
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6. Prace uczniów uczestniczących w II etapie Konkursu są kodowane. Rozkodowanie następuje 
dopiero po dokonaniu oceny prac. 

7. Uczestnikom wszystkich etapów Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-
TECH” należy zapewnić warunki samodzielnej pracy. Przypadki nieprzestrzegania zasady 
samodzielności stanowią podstawę do dyskwalifikacji. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje 
Komisja odpowiedniego etapu Konkursu Wiedzy Technicznej. 

 
 

VI. ORGANIZACJA I ETAPU KONKURSU 
 
1. Etap I (eliminacje szkolne) Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-

TECH” przeprowadza Komisja Szkolna KWT, powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 
Komisji Szkolnej wchodzi, co najmniej dwóch nauczycieli danej szkoły. 

2. Eliminacje szkolne (Etap I) Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-
TECH” odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach, w terminie zawartym 
w terminarzu, ustalanym corocznie przez Komitet Główny KWT. 

3. Komisja Szkolna KWT zgłasza ilość chętnych uczniów do udziału w Konkursie Wiedzy 
Technicznej w terminie zawartym w terminarzu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia 
pobranego ze strony www.zs.mielec.pl. 

4. Pierwszy etap Konkursu Wiedzy Technicznej odbywa się w formie pisemnej i polega na 
rozwiązaniu testu, składającego się z 25 zamkniętych pytań testowych.  

5. Aktualny test będzie przesłany do każdej ze szkół biorących udział w Konkursie drogą 
elektroniczną w terminie określonym w terminarzu. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany tą 
samą drogą po zakończeniu I etapu. 

6. Pobrany test należy powielić dla każdego uczestnika, z zachowaniem tajemnicy Konkursu. 
7. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu w pierwszym etapie Konkursu wynosi 45 minut. 
8. Zadaniem Komisji Szkolnej KWT jest dokonanie w oparciu o klucz odpowiedzi oceny prac 

konkursowych i wyłonienie maksymalnie 3 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
podczas eliminacji szkolnych oraz zgłoszenie ich do II etapu Konkursu Wiedzy Technicznej. 

9. Łączna, maksymalna liczba uczestników zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu 
nie może przekraczać 50 osób. 

10. W przypadku dużej liczby szkół biorących udział w I etapie Konkursu, liczba uczestników 
z danej szkoły zakwalifikowanych do II etapu może zostać zmniejszona poniżej dwóch osób. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zróżnicowania liczby uczestników z różnych szkół 
zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu. Kryterium decydującym o liczbie 
reprezentantów przypadających na szkołę jest ogólna liczba uczestników I etapu z danej 
szkoły i uzyskane przez najlepszych uczestników wyniki punktowe. 

12. W przypadku uzyskania przez najlepszych uczniów równorzędnej ilości punktów, 
uniemożliwiających wyłonienie 2 uczestników, o ostatecznym zakwalifikowaniu do II etapu 
decyduje wyższa ocena z ostatniego zakończonego semestru kształcenia – w pierwszej 
kolejności z fizyki, zaś w dalszej kolejności z informatyki i techniki. 

13. Po zakończeniu I etapu Komisja Szkolna KWT przesyła drogą elektroniczną na adres 
kwt.mielec@gmail.com protokół przebiegu I etapu do Komitetu Głównego KWT w terminie 
określonym w terminarzu. Protokół ten stanowi jednocześnie zgłoszenie udziału uczniów 
w drugim etapie Konkursu Wiedzy Technicznej.  

14. Szkoła biorąca udział w Konkursie zobowiązana jest do zamieszczenia na swojej stronie 
internetowej informacji o udziale w Konkursie Wiedzy Technicznej wraz z podaniem 
nazwisk uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. 
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VII. ORGANIZACJA II i III ETAPU KONKURSU 

 
1. II i III etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” 

przeprowadza Komitet Główny KWT w siedzibie Zespołu Szkół w Mielcu.  
2. Drugi etap Konkursu Wiedzy Technicznej polega na rozwiązaniu testu, składającego się 

z 25 pytań zamkniętych. 
3. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu w II etapie Konkursu wynosi 45 minut. 
4. Test oceniany będzie zaraz po zakończeniu II etapu Konkursu przez Komitet Główny KWT, 

a jego wyniki zostaną niezwłocznie ogłoszone uczestnikom II etapu Konkursu. 
5. W przypadku uzyskania przez uczestników drugiego etapu Konkursu Wiedzy Technicznej 

jednakowej ilości punktów, o kolejności decyduje dogrywka składająca się z 5 pytań 
testowych rozwiązywanych na czas. 

6. Do III etapu (finału Konkursu) zostanie zakwalifikowanych sześciu uczniów, którzy uzyskali 
w II etapie największą liczbę punktów. Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu (finału) 
zostanie ogłoszona niezwłocznie po ocenieniu prac uczniów z II etapu. 

7. III etap (finał) Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” polega na 
wykonaniu zadania praktycznego. 

8. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań finałowych Konkursu wynosi 45 minut. 
9. Sprawdzenia i ogłoszenia wyników dokonuje Komitet Główny. 
10. Finalistami Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” są wszyscy 

uczniowie zakwalifikowani do III etapu (finału) Konkursu. 
11. Tytuł Laureata Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH” uzyska 

trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w finale. W przypadku jednakowej 
sumy punktów o kolejności decydować będzie suma punktów uzyskana w drugim i trzecim 
etapie konkursu. W sytuacji, gdy suma punktów z obydwu etapów będzie identyczna, 
uczniowie zajmują ex aequo to samo miejsce.  

12. Wyniki Konkursu Wiedzy Technicznej zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Zespołu Szkół w Mielcu www.zs.mielec.pl. 

13. Szkoła biorąca udział w Konkursie zobowiązana jest do zamieszczenia na swojej stronie 
internetowej informacji o wynikach Konkursu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 
Konkursu. 

 
 

VIII. NAGRODY W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY TECHNICZNEJ 
„ELEKTRO-TECH” 

 
Wszystkim uczestnikom finału zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa, a laureaci 

otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Powiatowego Konkursu 
Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH”. 
1. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców I etapu Konkursu mogą być przyznawane przez 

Komisje Szkolne w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie. 
2. Wszystkim uczestnikom II etapu oraz Finalistom zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa. 
3. Opiekunom zostaną wręczone okolicznościowe dyplomy. 
 
 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu 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). 
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1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Zespół 

Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.  
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych: 

tel. 177800487, mail: iodo@powiat-mielecki.pl. 
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie (Załączniki 1 – 4 regulaminu). 
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
1) sprostowania danych, 
2) usunięcia danych, 
3) ograniczenia przetwarzania danych, 
4) przenoszenia danych, 
5) wniesienia sprzeciwu, 
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) klasa, 
3) nazwa szkoły do której uczęszcza. 

7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy (laureaci i finaliści) następujące dane: 
1) adres do korespondencji (e-mail), 
2) data urodzenia. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 
228607086). 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku 
w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania 
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące 
się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
Powiatowego Konkursu  

KWT „Elektro-Tech”  
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się 
z regulaminem konkursu 

 
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, oświadczam że: 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 
mojego dziecka 
.............................................................................................................................................................,  
ucznia 
.............................................................................................................................................................,  
(nazwa szkoły wraz z miejscowością)  
 
do celów związanych z udziałem w Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” 
organizowanym przez Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu na podstawie 
zawartego porozumienia, dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.  

Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że 
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie e-maila na adres kwt.mielec@gmail.com z informacją o jej 
odwołaniu, w treści maila wskażę imię i nazwisko swoje oraz dziecka, a w tytule wiadomości wpiszę 
"Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” lub listownie na adres Zespół Szkół im. 
prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec. 
 

_________________________________ 
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji Powiatowego Konkursu 

Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 
i akceptuję jego postanowienia.  

_________________________________ 
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i publikację przez 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Zespół Szkół im prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu moich 
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i siedziby szkoły oraz wizerunku na 
potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, stronie internetowej http://www.zs.mielec.pl prowadzonej przez Zespół Szkół, a także 
w lokalnych mediach, w tym internetowych. 
 

_________________________________ 
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić  



 8

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej  

„Elektro-Tech”  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla ucznia 
 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane 
z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec, tel. 17 788 88 50 fax 17 788 88 52 lub droga elektroniczna 
pod adresem e-mail: zs.mielec@gmail.com  

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy tel. 177800487, mail: iodo@powiat-mielecki.pl. 
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Podkarpackiego 

Konkursu Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku 
z rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz określonym w Regulaminie konkursu oraz podmiotom 
współpracującym na podstawie umów z administratorami w zakresie utrzymania i serwisu systemów 
teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa):  
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);  
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);  
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);  
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);  
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);  
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);  
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny 
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych 
innych niż wynikające z przepisów prawa oraz usunięcie ucznia z konkursu.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych i w formie wizerunku jest niezbędne do udziału dziecka 
w Konkursie. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie 
profilowania.  

 
_________________________________ 

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  
Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej  

„Elektro-Tech”  
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się 
z regulaminem konkursu 

(nauczyciel) 
 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 Osobowych) 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 
z udziałem w Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” organizowanym przez 
Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu na podstawie zawartego porozumienia, dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.  

Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że 
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie e-maila na adres kwt.mielec@gmail.com z informacją 
o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę 
"Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” lub listownie na adres Zespół Szkół im. 
prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec. 

 
 

___________________________________ 
data i podpis nauczyciela 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji Powiatowego Konkursu 

Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 
i akceptuję jego postanowienia.  

 
_____________________________________ 

data i podpis nauczyciela  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i publikację przez 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Zespół Szkół im prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu moich 
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i siedziby szkoły oraz wizerunku  
na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie, stronie internetowej http://www.zs.mielec.pl prowadzonej przez Zespół Szkół, 
a także w lokalnych mediach, w tym internetowych. 
 

__________________________________________ 
data i podpis nauczyciela 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  
Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej  

„Elektro-Tech”  
KLAUZULA INFORMACYJNA dla nauczyciela 

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane 
z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec, tel. 17 788 88 50 fax 17 788 88 52 lub droga elektroniczna 
pod adresem e-mail: zs.mielec@gmail.com  

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony służy tel. 177800487, mail: iodo@powiat-mielecki.pl. 
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Podkarpackiego 

Konkursu Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku 
z rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz określonym w Regulaminie konkursu oraz podmiotom 
współpracującym na podstawie umów z administratorami w zakresie utrzymania i serwisu systemów 
teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa):  
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);  
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);  
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);  
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);  
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);  
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);  
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny 
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych 
innych niż wynikające z przepisów prawa oraz usunięcie ucznia z konkursu.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych oraz danych w formie wizerunku wiąże się 
z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie 
profilowania.  

 
________________________________________________ 

data i podpis nauczyciela 
 


