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I. Cele konkursu:
 

1. Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim specjalistycznym z dziedziny technologii

informacyjnej oraz samą technologią informacyjną.

2. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3. Prezentacja umiejętności uczniów w ewentualnych celach porównawczych.

4. Nagradzanie wysiłków uczniów.

II. Założenia ogólne:

1. Konkurs  odbędzie  się  29  listopada  2019  r.  w  salach  komputerowych  Zespołu  Szkół

Elektrycznych (ZSE) w godzinach 10:45 – 11:30.

2. Nauczyciele  zgłaszają  swoich  uczniów poprzez  wypełnienie  Karty  Zgłoszenia  (zał.  1.)

drogą  pocztową  lub  elektroniczną  na  adres  itinenglish@elektryk.edu.pl do 25 listopada

2019 r.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia  liczby  uczestników  w  przypadku

przekroczenia liczby dostępnych stanowisk komputerowych. 

4. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  techników  z  terenu  województwa  podlaskiego.

Informację o organizowanym konkursie przekazuje nauczyciel uczący w danej klasie oraz

zapisuje chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

5. Test  składa  się  z  zadań  otwartych  jak  i  pytań  zamkniętych.  Uczniowie  mają  wgląd

do zagadnień,  które  obowiązują  na  konkursie  (przesłane  do  każdego  technikum,

udostępnione w Bibliotece Szkolnej oraz na stronie ZSE – zse.białystok.pl).

6. Zarówno część testu zawierającą pytania zamknięte  jak i otwarte uczestnicy rozwiązują

w formie elektronicznej w salach komputerowych, a punktacja z części zamkniętej zostanie

automatycznie zliczona.



7.  Uczniowie  odpowiadają  na  pytania  konkursowe w języku  angielskim,  a  w  zadaniach

otwartych brana jest  pod uwagę także poprawność gramatyczno-leksykalna udzielonych

odpowiedzi. 

8. Prace oceniane  są przez nauczycieli  j.  angielskiego pracujących w ZSE w Białymstoku

(bądź w składzie poszerzonym o nauczycieli zgłaszających uczniów z innych szkół, jeżeli

wyrażą oni taką wolę).

9. Spośród  uczestników  konkursu  zostają  wyłonieni  trzej  laureaci  -  uczniowie,  którzy

zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości  punktów przewidziane

są dodatkowe pytania ustne. 

10. Rozstrzygnięcie  konkursu oraz wręczenie  nagród i  dyplomów nastąpi  o  godzinie  12:40

w dniu konkursu 29 listopada 2019 r. po prelekcji  dr. hab. inż.  Sławomira Zielińskiego

pt. Czy matematykę da się usłyszeć?

11. Nagrody rzeczowe otrzymają uczniowie za zajęcie I, II, oraz III miejsca. 

12. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w szczegółową punktację swojej pracy.

13. Uczestnicy  konkursu  bądź  ich  prawni  opiekunowie  wyrażają  zgodę  na  upublicznienie

ich danych osobowych do potrzeb konkursu (zał. 2a. lub 2b. do regulaminu).

14. Zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  są  przechowywane  przez

opiekunów uczniów i dostarczane do ZSE dnia 29 listopada 2019 r.  

15. Udział  w  konkursie  jest  dobrowolny  i  oznacza  przyjęcie  przez  uczestników  konkursu

postanowień niniejszego regulaminu.

16. Organizatorzy  ubiegają  się  o  patronat  honorowy  Wojewody  Podlaskiego,  Prezydenta

Miasta Białegostoku oraz Rektora Politechniki Białostockiej.



Zał. 1. do Regulaminu „IT in English – Technologia informacyjna w języku angielskim”

Białystok, …………2019 r.

Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. J. Groszkowskiego
al. Tysiąclecia PP 14
15-111 Białystok

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam uczestnictwo uczniów szkoły w międzyszkolnym konkursie
“IT in ENGLISH –  Technologia informacyjna w języku angielskim”

Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół Elektrycznych 
lub na adres itinenglish@elektryk.edu.pl  do 25 listopada 2019 r.

SZKOŁA:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/UCZNIÓW, KLASA:

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA:

KONTAKT E-MAIL LUB TEL. DO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA:

DYREKTOR SZKOŁY

………………………..
(podpis)



Zał. 2a. do Regulaminu „IT in English – Technologia informacyjna w j. angielskim”

 Białystok, dnia ………………...........

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych

Ja niżej podpisany ………………………………............................... wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  klasa,  nazwa  szkoły)  przez  Zespół  Szkół  Elektrycznych
w Białymstoku (ZSE) w celu przeprowadzenia i zorganizowania konkursu „IT in English – Technologia
informacyjna w języku angielskim”. Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na publikację
moich osiągnięć uzyskanych ww. konkursie na stronie internetowej zse.bialystok.pl oraz facebooku pod
adresem  www.pl-pl.facebook.com/zsebialystok.  Wyrażam  również  zgodę  na  przetwarzanie  przez
Administratora Danych mojego wizerunku oraz publikację zdjęć zrobionych podczas przeprowadzonego
konkursu na ww. stronie internetowej /facebooku ZSE.

Oświadczam,  że  podaję  dane  i  wyrażam  zgodę  dobrowolnie  i  w  sposób  świadomy,  zaś
administrator  danych  przed  wyrażeniem  niniejszej  umowy  przekazał  mi  informacje,  o których  mowa
w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

 
……………………………..................

(podpis uczestnika*)
*zgodę podpisuję uczestnik, jeśli ukończył 16 rok życia

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Elektrycznych  w Białymstoku,  zwany  dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodo@elektryk.edu.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zorganizowania   i przeprowadzenia  konkursu
organizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku i będą udostępniane organizatorom konkursu
„IT in English – Technologia informacyjna w języku angielskim” oraz pracownikom jednostki biorącym udział
w komisji konkursowej w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją ww. konkursu.

4. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  Pana/  Pani  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału przez Pana/ Pani w konkursie
„IT in English – Technologia informacyjna w języku angielskim”, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani w ww. konkursie.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  zakończenia  wszelkich  czynności  związanych
z konkursem, włącznie ze sprawozdaniami pokonkursowymi.  

Zapoznałem się z treścią 

………………………………………………..

(data i podpis)

Zał. 2b. do Regulaminu „IT in English – Technologia informacyjna w j. angielskim”



Białystok, dnia ……………………....

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych dziecka

Jako opiekun prawny małoletniej/ego ....................……………………………….. wyrażam zgodę na
przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka (imię,  nazwisko,  klasa,  nazwa szkoły)  przez Zespół
Szkół Elektrycznych w Białymstoku w celu przeprowadzenia i  zorganizowania konkursu przez Zespół
Szkół  Elektrycznych  w Białymstoku  (ZSE).  Jednocześnie  niniejszym  oświadczeniem  wyrażam  zgodę
na publikację  osiągnięć  uzyskanych  przez  moje  dziecko  w konkursie  „IT  in  English  –  Technologia
informacyjna w języku angielskim” na stronie internetowej zse.bialystok.pl oraz facebook-u pod adresem
www.pl-pl.facebook.com/zsebialystok. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Administratora
Danych  wizerunku  mojego  dziecka  oraz  publikację  zdjęć  zrobionych  podczas  przeprowadzonego
konkursu na ww. stronie internetowej i facebooku ZSE. 

Oświadczam,  że  podaję  dane  i  wyrażam  zgodę  dobrowolnie  i  w  sposób  świadomy,  zaś
administrator  danych  przed  wyrażeniem  niniejszej  umowy  przekazał  mi  informacje,  o których  mowa
w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

 ……………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że:

1. Administratorem  danych osobowych  Pani/Pana  jest  Zespół  Szkół  Elektrycznych  w Białymstoku,  zwany  dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodo@elektryk.edu.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania  i przeprowadzenia ww. konkursu
organizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku i będą udostępniane organizatorom konkursu
„IT in English – Technologia informacyjna w języku angielskim” oraz pracownikom jednostki biorącym udział
w komisji konkursowej w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją ww. konkursu.

4. Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści  danych swojego  dziecka  oraz  prawo ich sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu.

6. Wyrażona  przez  Panią/Pana  zgoda  na  przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych  Pani/Pana
dziecka  jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie szkolnej, zaś konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w ww. konkursie.

7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności związanych
z konkursem, włącznie ze sprawozdaniami pokonkursowymi.  

Zapoznałem się z treścią 

……………………………………………….. .

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)


