
REGULAMIN KONKURSU 

„Smartfon w książce czy książka w smartfonie? 

Pomysł-Projekt-Inspiracja” 

Edycja dla uczniów 

Informacje podstawowe 

Konkurs „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł-Projekt-Inspiracja” (konkurs) polega 

na przygotowaniu pracy konkursowej, której tematyka będzie związana z lekturami szkolnymi. 

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Uczestnicy - uczniowie z klas 1-3 przygotowują pracę konkursową metodą grupową pod kierunkiem 

nauczyciela. Zadaniem takich uczestników jest opracowanie dowolną techniką gry planszowej 

związanej z tematyką lektury szkolnej. Gra planszowa powinna zawierać pole do gry, opis zasad, 

zadania na każde pole. Zadaniami mogą być pytania sprawdzające znajomość lektury, nawiązanie do 

lektury  lub  zadania o charakterze sprawnościowym i artystycznym. 

Natomiast uczestnicy - uczniowie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych przygotowują pracę 

konkursową indywidualnie. Ich zadaniem jest przygotowanie pracy graficznej w jednym z dwóch 

proponowanych tematów tj. okładki lektury szkolnej w formie grafiki (np. GIFu) ,  lub grafiki (w 

formie mema) zachęcającej do przeczytania lektury. Prace mogą zostać przygotowane przy użyciu 

bezpłatnych narzędzi edytorskich. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu muszą pamiętać, że warunkiem koniecznym zakwalifikowania pracy 

do konkursu jest zgodność z tematem tj. nawiązanie do lektury szkolnej (motywy, postacie, 

bohaterowie, akcja, wątki,  lokalizacja, autor lektury, itp.).  

Na prace konkursowe czekamy od 20 września 2019 roku do 20 listopada 2019 roku, a autorzy 

najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.  

 

1. Organizator konkursu: 

1) Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działającą pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 

Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 

010464542, NIP: 521-04-17-157(dalej: NASK-PIB lub organizator), operator Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej (dalej: OSE).  

2) Informacje o konkursie dostępne są na stronie OSE https://ose.gov.pl/ w zakładce 

Wydarzenia. 

     2. Uczestnicy konkursu: 

1) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 

zastrzeżeniem, że uczniowie klasy od 1 do 3 szkoły podstawowej przygotują pracę 

konkursową w grupach pod kierunkiem nauczyciela.  



2) Niepełnoletni uczestnicy, aby uczestniczyć w konkursie, muszą wraz z dostarczeniem 

pracy przekazać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z podpisaną 

zgodą rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych 

osobowych, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3) Uczestnicy pełnoletni, w tym nauczyciel – opiekun uczniów z klasy od 1 do 3 szkoły 

podstawowej, muszą wraz z dostarczeniem pracy przesłać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

3. Wymagania formalne dla pracy konkursowej: 

1) Wszelkie prace konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej, na adres 

konkursyose@nask.pl. 

2) Parametry techniczne prac uczestników- uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych: 

a) format pliku – JPG; 

b) rozmiar pliku - max 1MB; 

c) wymiary: dokładnie 950x630 (szerokość/wysokość w pikselach). 

 

3) Temat pracy konkursowej powinien być zgodny z zakresem określonym w Informacjach 

podstawowych niniejszego Regulaminu. 

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszym Regulaminie 

spowoduje, że praca konkursowa nie zostanie zakwalifikowana do konkursu. 

      4. Autorski charakter prac: 

1) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę, przy czym zgłoszenia pracy 

grupy uczniów z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej dokonuje nauczyciel, z którym grupa 

tworzyła pracę. W każdym przypadku praca konkursowa powinna być samodzielną realizacją 

uczestnika konkursu (uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych) lub 

grupy biorącej udział w konkursie (uczniowie klas 1-3). Jeden nauczyciel może zgłosić tylko 

jedną pracę konkursową grupy uczniów. Zgłoszona praca ma swoją tematyką nawiązywać do 

tematu konkursu.  

2) Poprzez przesłanie pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik potwierdza, że 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia. 

3) Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest jedynym autorem 

pracy, a w przypadku uczestników – uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, że wskazano 

wszystkich współautorów pracy, i potwierdzeniem, że zgłoszona praca nie narusza niczyich 

praw, np. nie mogą być w niej wykorzystywane wizerunki lub utwory innych osób, bez 

wymaganej prawem zgody. 

4) Zgłoszone prace mogą być weryfikowane przez organizatora konkursu w kontekście ich 

zgodności z punktem 3 powyżej, w tym co do autorskiego charakteru. W przypadku 

wątpliwości w tym zakresie organizator konkursu ma prawo zwrócić się do zgłaszającego 

pracę z prośbą o dostarczenie stosownych informacji lub dowodów. 

5) W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zasad konkursu, w tym dotyczących 

wykorzystywania utworów osób trzecich, praca nie zostanie dopuszczona do konkursu lub 

zostanie zdyskwalifikowana. W szczególności organizator konkursu może nie zakwalifikować 

bądź usunąć z konkursu pracę z następujących przyczyn: 

 

  a) stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy, w tym zgłoszonej do konkursu lub 

dostępnej w sieci Internet (plagiat),  



b) wykrycia w pracy treści uznawanych za naruszające dobre obyczaje, godzących w dobre 

imię innych osób, obrażających ich uczucia, w tym religijne, itp., 

c) niedostarczenia odpowiednich informacji lub dowodów, o których mowa w punkcie 4, 

d) stwierdzenia braku powiązania pracy z tematem konkursu. 

6) W przypadku usunięcia pracy z ww. przyczyn organizator nie ma obowiązku poinformować o 

tym fakcie osoby zgłaszającej pracę. 

5. Sposób zgłaszania prac: 

1) Prace należy zgłaszać organizatorowi konkursu w okresie od dnia 20 września 2019 roku 

do dnia 20 listopada 2019 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

konkursyose@nask.pl (decyduje data i godzina CET otrzymania przez organizatora 

wiadomości e-mail z pracą konkursową). Prace konkursowe nie są przyjmowane w inny 

sposób i organizator zastrzega sobie prawo do zniszczenia ich. 

2) Zgłoszenie pracy powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasy, do której 

uczęszcza uczestnik konkursu. Dodatkowo, przy zgłoszeniu pracy grupy uczniów z klas od 1 

do 3 szkoły podstawowej  należy pamiętać, że nauczyciel zgłaszający powinien podać imię i 

nazwisko własne oraz wszystkich autorów pracy konkursowej. 

6. Harmonogram konkursu: 

a) 20 września 2019 r. – ogłoszenie konkursu 

b) 20 września 2019 r. – 20 listopada 2019 r. – zgłaszanie prac konkursowych  

c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 2 grudnia 2019 roku .  

7. Kryteria oceny prac i ogłoszenie wyników konkursu: 

1) Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie https://ose.gov.pl/ w zakładce Wydarzenia. 

2) Jury, składające się z pracowników NASK-PIB, oceniając prace konkursowe będzie brało pod 

uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia tematu, 

b) poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję pracy, 

c) zaawansowanie w wykorzystywaniu narzędzi graficznych oraz pracochłonność 

zastosowanych technik; 

d) twórczy charakter pracy i wartości artystyczne. 

3) Łącznie przyznanych może zostać 20 nagród indywidualnych i 5 grupowych według 

poniższego zestawienia: 

a) 5 nagród grupowych dla uczestników z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej; 

b) 5 nagród indywidualnych dla nauczycieli – opiekunów grup, o których mowa w punkcie 

poprzednim; 

c) 5 nagród indywidualnych w grupie wiekowej obejmującej klasy od 4 do 6 szkoły 

podstawowej; 

d) 5 nagród indywidualnych w grupie wiekowej obejmującej klasy od 7 do 8 szkoły 

podstawowej; 

e) 5 nagród indywidualnych w grupie wiekowej obejmującej uczestników szkół 

ponadpodstawowych. 

 

4) Nagrodami w konkursie będą m.in. sprzęt i akcesoria elektroniczne, a przyznania nagród 

dokonuje jury konkursu, kierując się kryteriami, o których mowa w pkt 2 powyżej. 

5) Laureat konkursu obowiązany jest do dostarczenia do organizatora, zgodnie z pkt 7 poniżej, 

podpisanego oświadczenia o przekazaniu autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik 
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numer trzy do niniejszego Regulaminu. W przypadku, w którym laureat konkursu jest 

niepełnoletni, należy złożyć do organizatora podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o przeniesieniu praw autorskich, które stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

6) Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą po dopełnieniu formalności, o których mowa w 

pkt 5 powyżej. 

7) Laureaci konkursu zobowiązani są do przeniesienia na organizatora majątkowych praw 

autorskich, wraz z prawami zależnymi, do nagrodzonych prac. Za przedmiotowe przeniesienie 

praw autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie zawarte jest w 

wartości przyznanej nagrody. Dokonanie takiego przeniesienia następuje poprzez doręczenie 

do siedziby NASK – PIB: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, pisemnego oświadczenia o 

przeniesieniu praw autorskich, zgodnie z odpowiednim wzorem, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Przekazanie NASK-PIB podpisanego ww. oświadczenia w terminie 

14 dni od momentu opublikowania wyników konkursu na stronie www.ose.gov.pl w zakładce 

Wydarzenia (decyduje data stempla pocztowego), warunkuje otrzymanie nagrody.  

8) Nagroda nie przysługuje nagrodzonemu laureatowi konkursu w wypadku nieprzekazania 

NASK-PIB oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, w terminie 14 dni od 

momentu opublikowania wyników konkursu na stronie https://ose.gov.pl/ w zakładce 

Wydarzenia. Decyduje data stempla pocztowego. 

9) W sytuacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, organizator może przyznać nagrodę 

innemu laureatowi, który wziął udział w konkursie. Zapisy podpunktów 4-8 powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

 

8. Prawa autorskie 

1) Z chwilą wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7 pkt 7, NASK-PIB nabędzie prawa autorskie 

majątkowe w zakresie i na polach eksploatacji wymienionych w treści takiej zgody. 

2) Zgłoszenie pracy do konkursu będzie równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem 

pracy (w odniesieniu do grupy uczniów z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej – odpowiednio o 

autorstwie uczniów działających w takiej grupie) oraz ze zgodą na jej wykorzystywanie przez 

organizatora w zakresie niezbędnym dla dokonania weryfikacji pracy w konkursie, w szczególności co 

do jej utrwalania i zwielokrotniania (dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy) oraz przesyłania w 

koniecznym zakresie; w tym prezentację na stronie internetowej www.ose.gov.pl w zakładce EduOSE 

oraz innych stronach internetowych administrowanych przez NASK-PIB, profilach 

społecznościowych administrowanych przez NASK-PIB oraz prezentacjach pokonkursowych NASK-

PIB. W odniesieniu do grupy uczniów z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej zgoda, o której mowa 

powyżej, udzielana jest w imieniu wszystkich autorów pracy konkursowej. W związku z udzieleniem 

zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje wynagrodzenie. 

3) Prace konkursowe, które nie zostaną nagrodzone, zostaną niezwłocznie usunięte przez organizatora. 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : 

inspektorochronydanych@nask.pl ; 

1) NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe : 

https://ose.gov.pl/


a) uczestników Konkursu w zakresie : imię, nazwisko, adres e-mail, odręczny podpis (z wyłączeniem 

uczniów klas I-III szkół podstawowych), a w odniesieniu do niepełnoletnich uczestników – także imię, 

nazwisko, odręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego; dane będą przetwarzane na podstawie 

dobrowolnej zgody wyrażonej przez uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego (uczestnicy 

niepełnoletni), przekazanej organizatorowi przez uczestnika lub nauczyciela (w doniesieniu do 

uczniów klas I-III szkół podstawowych), do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz 

udziałem w Konkursie, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach 

dotyczących zasad Konkursu;  

b) laureatów Konkursu – dodatkowo w zakresie: adres pocztowy do wysyłki nagrody konkursowej w 

przypadku wygranej, dane zawarte w oświadczeniu o przeniesieniu praw autorskich w związku z 

Konkursem (załącznik do Regulaminu Konkursu); dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej 

zgody uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego (uczestnicy niepełnoletni), do celów: 

przesłania laureatowi Konkursu nagrody konkursowej  i  publikacji listy laureatów na stronie  

https://ose.gov.pl/ (opublikowana lista laureatów Konkursu będzie obejmować imię i nazwisko 

laureata); złożenie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich w związku z Konkursem prowadzi 

do zawarcia z organizatorem umowy rozporządzającej takimi prawami, wobec czego dane osobowe 

zawarte w takim oświadczeniu przetwarzane będą na podstawie umowy, do celów związanych z 

potwierdzeniem autorstwa prac i rozporządzaniem lub korzystaniem z praw autorskich majątkowych 

przysługujących do nagrodzonych prac konkursowych;   

2) Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom 

świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z 

obsługą Konkursu i procesu rejestracji jego uczestników lub spraw związanych z autorstwem prac i 

rozporządzaniem lub korzystaniem z praw autorskich majątkowych do nagrodzonych prac 

konkursowych;  dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, zostaną 

opublikowane na stronie https://ose.gov.pl/; 

3) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu i 

rozliczenia oraz raportowania i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku; 

dane osobowe laureatów Konkursu, którzy przeniosą na NASK-PIB majątkowe prawa autorskie do 

zgłoszonej przez siebie pracy, będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych;   

4) Uczestnikowi Konkursu przysługuje  prawo do żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne; uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do 

wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy 

poinformować organizatora Konkursu na adres : konkursyose@nask.pl ;  

6) Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem 

uczestnika do udziału w Konkursie lub przekazania nagrody; dotyczy to także niepodania przez 

uczestnika danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych; 

7) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

8) Dane osobowe uczestników Konkursu nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, 

ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 



10. Postanowienia ogólne 

1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu konkursu, jego 

odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w tym do rezygnacji z 

nagradzania lub nagrodzenia mniejszej liczby uczestników niż wskazano w ust. 7, w zależności od 

poziomu zgłoszonych prac.  

2) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu zastosowanie mają powszechne 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – uczestnicy niepełnoletni 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Jako uczeń szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………  [tu wpisać nazwę szkoły] wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych 

w związku z udziałem w konkursie pod nazwą „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? 

Pomysł-Projekt-Inspiracja” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć 

Komputerową –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Kolskiej 12, a w wypadku przyznania mi nagrody także w związku z jej przekazaniem przez 

organizatora oraz przeniesieniem na organizatora Konkursu (NASK-PIB) autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej. 

Przyjmuję do wiadomości, że : 

- administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –  

Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ; 

- NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe : 

a) uczestników Konkursu w zakresie : imię, nazwisko, adres e-mail, odręczny podpis (z wyłączeniem 

uczniów klas I-III) na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika, do celów związanych ze zgłoszeniem 

uczestnictwa oraz udziałem w Konkursie, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i 

ewentualnych zmianach w programie Konkursu;  

b) laureatów Konkursu w zakresie : imię, nazwisko, adres e-mail, odręczny podpis (z wyłączeniem 

uczniów klas I-III) oraz adres pocztowy do wysyłki nagrody konkursowej w przypadku wygranej; 

dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika do celów: związanych ze 

zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konkursie, w tym informowania o szczegółach 

organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Konkursu, w celu przesłania nagrody 

konkursowej oraz w celu publikacji listy laureatów na stronie www.ose.gov.pl (opublikowana lista 

laureatów Konkursu będzie obejmować imię i nazwisko laureata);   

- moje dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB 

usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Konkursu i procesu 

rejestracji jego uczestników; 

- ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu i rozliczenia oraz 

raportowania i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku; dane laureatów 

Konkursu, którzy przeniosą na NASK-PIB majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej przez siebie 

pracy, będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych; 

- mam  prawo do żądania wglądu do moich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia oraz przenoszenia danych; 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora Konkursu na 

adres : konkursyose@nask.pl ;  



- wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem 

mnie do udziału w Konkursie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przeze mnie 

danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych; 

-  przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego 

podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

                                                                                                                                      

…………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Ucznia * 

 

 

 

 

 

 

* Z wyłączeniem uczniów klas I-III  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda rodzica/innego przedstawiciela ustawowego Ucznia 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem pełnoprawnym przedstawicielem ustawowym osoby 

niepełnoletniej, której dotyczy niniejsza zgoda. Po zapoznaniu się z powyższą treścią wyrażam 

akceptację i w imieniu Ucznia zgadzam się na opisane przetwarzanie jego danych osobowych w 

związku z udziałem Ucznia w konkursie pod nazwą „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? 

Pomysł-Projekt-Inspiracja” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć 

Komputerową –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Kolskiej 12, a w wypadku przyznania nagrody także w związku z jej przekazaniem przez organizatora 

Konkursu (NASK-PIB) oraz przeniesieniem na organizatora autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej. 

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z powyższą szczegółową informacją związaną z udzieloną 

przeze mnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

 

..……………………………………………………………                            ………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/innego przedstawiciela ustawowego                         Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – uczestnicy pełnoletni 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie pod 

nazwą „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł-Projekt-Inspiracja” (dalej: Konkurs), 

organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerowa –  Państwowy Instytut Badawczy 

(NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, a w wypadku przyznania mi nagrody także 

w związku z jej przekazaniem przez organizatora oraz przeniesieniem na organizatora Konkursu 

(NASK-PIB) autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. 

Przyjmuję do wiadomości, że : 

- administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –  

Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ; 

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe : 

a) uczestników Konkursu w zakresie : imię, nazwisko, adres e-mail, odręczny podpis (z wyłączeniem 

uczniów klas I-III); dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika , do celów 

związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konkursie, w tym informowania o 

szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Konkursu;  

b) laureatów Konkursu w zakresie : imię, nazwisko, adres e-mail, odręczny podpis (z wyłączeniem 

uczniów klas I-III) oraz adres pocztowy do wysyłki nagrody konkursowej w przypadku wygranej; 

dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika do celów: związanych ze 

zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konkursie, w tym informowania o szczegółach 

organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Konkursu, w celu przesłania nagrody 

konkursowej oraz w celu publikacji listy laureatów na stronie www.ose.gov.pl (opublikowana lista 

laureatów Konkursu będzie obejmować imię i nazwisko laureata);  - moje dane osobowe mogą być 

udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym 

narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Konkursu i procesu rejestracji jego uczestników; 

- ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres     przeprowadzenia Konkursu i rozliczenia oraz 

raportowania i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku; dane laureatów 

Konkursu, którzy przeniosą na NASK-PIB majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej przez siebie 

pracy, będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych;    

- mam  prawo do żądania wglądu do moich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia oraz przenoszenia danych; 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora Konkursu na 

adres : konkursyose@nask.pl ;  



- wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem 

mnie do udziału w Konkursie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przeze mnie 

danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych; 

-  przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego 

podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

         

                         ……………………………………………………….. 

         Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. 

 

OŚWIADCZENIE  O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH W ZWIĄZKU Z 

KONKURSEM „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? 

Pomysł-Projekt-Inspiracja” 

 

 

 1. Niniejszym oświadczam, że praca zgłoszona w dniu: ………………….. z adresu e-mail: 

…………………….. do organizowanego przez podmiot wskazany w ust. 2 poniżej konkursu 

„Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł-Projekt-Inspiracja” (konkurs), jest wynikiem 

własnej twórczości ………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została 

zgłoszona do innych konkursów. 

2. Niniejszym przenoszę na  Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego 

akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: 

NASK-PIB), całość majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w dniu: ………………….. z adresu 

e-mail: ……………………. w konkursie pracy (zwanej dalej utworem) ………………………. (imię i 

nazwisko uczestnika konkursu)  na następujących polach eksploatacji: 

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej 

liczbie egzemplarzy; 

(b) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 

jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń czasowych, 

w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w tym także w 

serwisach multimedialnych; 

(c) w zakresie obrotu oryginałem utworu albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

(d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – rozpowszechniania 

w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, 

odtworzenie, powielanie dowolną techniką, nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy utworu, udzielenie 

zezwoleń na sublicencyjne i licencyjne korzystanie z utworu przez osoby trzecie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

(e) wprowadzania zmian i poprawek do utworu oraz dokonywania opracowań utworu; 

(f) synchronizacji, łączenia z innymi utworami; 



(g) swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie 

promocji i reklamy, tak przez NASK-PIB jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach 

kapitałowych; 

(h) zamieszczania utworu w katalogach i informatorach; 

(i) używanie utworu w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą jak również w działalności edukacyjnej, informacyjnej, 

wydawniczej. 

3) Jednocześnie przenoszę na NASK-PIB prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do wszelkich opracowań zgłoszonej w konkursie pracy, o której mowa powyżej, tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w 

punkcie poprzedzającym. 

4) Zostałem należycie poinformowany, iż za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a wynagrodzenie za przedmiotowe przeniesienie praw 

autorskich zawarte jest w wartości nagrody przyznanej uczestnikowi konkursu. 

5) Zobowiązuję się do niewykonywania praw autorskich osobistych do zgłoszonej w konkursie pracy, 

o której mowa powyżej. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data 

 

…………………………………………………………………………… 

Podpisy uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o przeniesieniu praw autorskich. 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O PRZENIESIENIU PRAW 

AUTORSKICH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM 

 „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? 

Pomysł-Projekt-Inspiracja” 

 

 

Działając w imieniu mojego dziecka/dziecka którego jestem opiekunem prawnym: 

………………………………………………………. (imię i nazwisko uczestnika konkursu): 

1. Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do organizowanego przez podmiot wskazany w ust. 2 

poniżej konkursu „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł – Projekt - Inspiracja” 

(konkurs) praca jest wynikiem własnej twórczości ………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw 

osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. 

2. Niniejszym wyrażam zgodę w zakresie przeniesienia na  Naukową i Akademicka Sieć 

Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. 

Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, 

REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK), całości majątkowych praw autorskich do 

zgłoszonej w konkursie pracy ………………………. (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  na 

następujących polach eksploatacji: 

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej 

liczbie egzemplarzy; 

(b) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 

jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń czasowych, 

w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w tym także w 

serwisach multimedialnych; 

(c) w zakresie obrotu oryginałem utworu albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

(d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – rozpowszechniania 

w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, 

odtworzenie, powielanie dowolną techniką, nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy utworu, udzielenie 

zezwoleń na sublicencyjne i licencyjne korzystanie z utworu przez osoby trzecie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 



(e) w zakresie korzystania z praw pokrewnych do utworu – wprowadzania zmian i poprawek do 

utworu oraz dokonywania opracowań utworu, 

(f) synchronizacji z innymi utworami, 

(g) swobodne używanie i korzystanie z utworu oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji 

i reklamy, tak przez NASK jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, 

(h) zamieszczania utworu w katalogach i informatorach, 

(i) używanie utworu w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz 

inwestycyjnym, jak również w działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej. 

3) Jednocześnie wyrażam zgodę w zakresie przeniesienia na NASK prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań zgłoszonej w konkursie pracy, o 

której mowa powyżej, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na 

polach eksploatacji wskazanych w punkcie poprzedzającym . 

4) Zostałem należycie poinformowany, iż za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie za przedmiotowe przeniesienie praw 

autorskich zawarte jest w wartości nagrody przyznanej uczestnikowi konkursu. 

5) W chwili złożenia niniejszego oświadczenia pozostaję uprawnionym do składania w imieniu 

wskazanego powyżej dziecka oświadczeń woli w zakresie objętym treścią oświadczenia niniejszego. 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data 

 

…………………………………………………………………………… 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 


