
 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA POSTER NA TEMAT „WOLNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH” 

ORGANIZOWANY W RAMACH DNIA KIERUNKU PRAWA INTERNETU I OCHRONY 

INFORMACJI 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

 

 

I. Organizatorzy i cel konkursu 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych na zaprojektowanie posteru na temat „Wolność w mediach 

społecznościowych” w ramach Dnia Kierunku Prawa Internetu i Ochrony Informacji (zwanego 

dalej „Konkursem”).  

2. Celami Konkursu są: 

a) popularyzacja kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji, 

b) poszerzanie wiedzy prawniczej uczniów szkół ponadpodstawowych,  

c) rozwijanie aktywności naukowej uczniów szkół ponadpodstawowych, 

d) rozwijanie kreatywności uczniów szkół ponadpodstawowych, 

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

(zwanego dalej „Organizatorem”).  

4. Informacje na temat zasad i przebiegu Konkursu można uzyskać od Organizatora, wysyłając 

zapytanie na adres e-mail: ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl  

 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terytorium całej Polski, 

którzy są zainteresowani tematyką będącą przedmiotem Konkursu.  

2. W Konkursie jako jego uczestnicy nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy 

przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie swojego udziału przez poprawne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie do na 

adres e-mail: ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl wraz z posterem do dnia 2 czerwca 2022 r.  

4. Organizatorzy prześlą drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz 

zakwalifikowania do udziału w Konkursie do dnia 5 czerwca 2022 r.  

 

 

III. Przebieg konkursu 

 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu posteru na temat „Wolność w mediach 

społecznościowych”.  

2. Szczegółowy harmonogram Konkursu jest następujący: 

a) do dnia 15 maja 2022 r. – ogłoszenie Konkursu, 

b) do 2 czerwca 2022 r.- przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, 

c) 9 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników. 

3. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Konkursu. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub zmiany terminów, określonych w ust. 2, z 

ważnych powodów.  

5. Poster powinien odpowiadać następującym wymogom formalnym: 
a. format maksymalny A1 (59,4 cm x 84,1 cm) – pionowo bądź poziomo, 

b. forma graficzna posteru jest dowolna, ale praca powinna być czytelna i atrakcyjna dla publiczności, 

c. ważna jest poprawność językowa (ortografia, interpunkcja, stylistyka), 
d. poster należy dostarczyć w wersji elektronicznej (pdf) do dnia 2 czerwca 2022 r. na adres mailowy 

ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl – (preferowany wybór) lub wydrukować poster we własnym zakresie i 
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dostarczyć go osobiście do pokoju nr 4 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 

do dnia 2 czerwca 2022 r.  

 

IV. Partnerzy Konkursu 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu przy współpracy z innymi 

podmiotami, zwanymi Partnerami Konkursu.  

 

 

V. Kryteria oceny zadania konkursowego i wyniki Konkursu 

 
1. Komisja Konkursowa ocenia nadesłane przez Uczestników Postery, biorąc pod uwagę: 

a) wartość naukową, 

b) kulturę języka, 

c) poprawność formalną pracy, 

d) kreatywność uczniów,  

e) estetyczność pracy. 

5. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

6. Skład Komisji Konkursowej określa Organizator.  

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2022 r. podczas Dnia Prawa Internetu i 

Ochrony Informacji. Organizator jest uprawniony do udostępnienia informacji o wynikach 

Konkursu na stronie internetowej wydarzenia i w mediach społecznościowych. 

 

 

VI. Dane osobowe. Akceptacja Regulaminu 

 

1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Uniwersytet Szczeciński- Wydział Prawa i Administracji, w celu 

dokumentacji, rozliczenia oraz rozpowszechnienia konkursu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński - Wydział Prawa i 

Administracji, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@usz.edu.pl. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a przekazanie 

Organizatorowi moich danych osobowych jest niezbędne dla mojego uczestnictwa Konkursie. 

3. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom, które uczestniczą w 

realizacji Konkursu. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu może być dokonywane w akcjach 

reklamowych, informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału lub otrzymania nagrody. 

6. W celu udziału w Konkursie przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: imię 

(imiona), nazwisko, nazwa uczelni, numer albumy, adres e-mail i wizerunek. 

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

decyzji opartych na profilowaniu. 

8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a w przypadku 

otrzymania przeze mnie nagrody do czasu jej odebrania (zrealizowania) lub do czasu zakończenia 

działań pokonkursowych. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

10. W związku z przetwarzaniem moich danych przysługuje mi prawo: – dostępu do treści danych 

osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 

– do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

– do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

– do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

– do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

– do przenoszenia danych, 

– do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

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