OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROFIAKTYCZNY „proMOS”
EDYCJA 2020
REGULAMIN
ORGANIZATOR KONKURSU:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
Koordynatorzy: Filip Przechrzta, Tomasz Kula
CELE KONKURSU:
- propagowanie wśród wychowanków prawidłowych postaw i zachowań w relacjach rówieśniczych
- zapobieganie negatywnym skutkom przemocy
- inspirowanie wychowanków do poznawania swoich zdolności oraz aktywowanie do twórczej pracy
- zacieśnianie współpracy między Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii w Polsce
ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnicy: wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii – klasy V-VIII szkoły
podstawowej oraz klasy szkół ponadpodstawowych.
TEMATYKA:
Zadaniem uczestników jest:
– wykonanie dowolną techniką, pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego, której
tematem przewodnim będzie zapobieganie przemocy rówieśniczej
lub
–

wykonanie pracy pisemnej, która w swojej treści będzie poruszała problematykę przemocy
rówieśniczej (np. prawdziwa historia osoby, która zaprzestała stosowania przemocy)

FORMAT:
Praca plastyczna:
- nie większy niż A3
Praca pisemna:
- wydruk komputerowy w formacie A4
TECHNIKA PRAC PLASTYCZNYCH:
- dowolne techniki prócz materiałów sypkich typu kasza itp.
OPISANE PRACY:
Każda zgłoszona praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie:
- imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, tytuł pracy
- imię i nazwisko opiekuna pod którego kierunkiem została wykonana praca

- nazwa i adres ośrodka (telefon kontaktowy, e-mai)
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
Prace będą oceniane pod względem estetyki wykonania, twórczego pomysłu oraz wartości
profilaktycznych zawartych treści.
PRACE NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
Łysa Góra 274
32-853 Łysa Góra
Z dopiskiem „KONKURS”
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 29.05.2020 r.
O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.
NAGRODY:
Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie co najmniej pierwszych miejsc oraz dyplomy dla
wszystkich uczestników.
UWAGI KOŃCOWE:
- nie dopuszcza się prac zbiorowych
- konkurs ma zasięg ogólnopolski
- udział w konkursie jest bezpłatny
- koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
- organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadsyłanych prac w TV, Internecie, podczas
konferencji, publikowania w prasie, publikowania w katalogach i biuletynach oraz na innych nośnikach
danych bez uiszczania autorom honorariów
- nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora
Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres: konkurs_mos@interia.pl
Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.mos.edu.pl/konkurs

DANE OSOBOWE
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, 32-853 Łysa Góra 274
MAIL: mos@va.pl
W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:
- poczty elektronicznej: mos@va.pl
- poczty tradycyjnej: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, 32-853 Łysa Góra 274
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w
okresach wskazanych poniżej.
1. Udział w Konkursie
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika
Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cel przetwarzania: udział w Konkursie.
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Publikacja prac na stronach internetowych Administratora oraz profilach w serwisach
społecznościowych Administratora
Dane osobowe: imię
3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania
Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.
Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych
usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą,
której dane dotyczą.
4 Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z
przepisów podatkowych i rachunkowych
Dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON),
data urodzenia zwycięzcy i uczestnika rejsu, adres korespondencyjny.
Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów
podatkowych i rachunkowych.

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i
stanowi warunek udziału w Konkursie.
Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator informuje o następujących kategoriach odnośnych danych osobowych:
-

dane kontaktowe.

Źródła danych osobowych
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub
Uczestnika Konkursu.
Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas
Twoich danych osobowych?
Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-

żądania dostępu do swoich danych osobowych

-

żądania sprostowania swoich danych osobowych

-

żądania usunięcia swoich danych osobowych

-

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

-

żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez
zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator
udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.
W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z
uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o
przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator przetwarza
jego dane osobowe.
Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani (mowa o opiekunach prawnych)
prawo do:
− dostępu do danych osobowych,

− uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych lub
o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia
− skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym
− podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w
związku
− z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
− uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie
żądania na adres: mos@va.pl
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do
żądania uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie
żądania na adres: mos@va.pl
Prawo do usunięcia danych osobowych,
tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
• dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
zgodę;
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych
jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Administrator
może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o
czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie
żądania na adres: mos@va.pl
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO)
Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy
przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych
zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw
wskazanych w sprzeciwie.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
prosimy o zgłoszenie żądania na adres: mos@va.pl
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie
żądania na adres: mos@va.pl
Prawo do cofnięcia zgody
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania
dokonanego przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie
żądania na adres: mos@va.pl
Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych
osobowych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

