
Regulamin
konkursu ekologicznego

Jestem Eko
§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizator Konkursu: 
   Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, 
   wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd     
   Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
   numerem KRS 0000113990, posługujący się NIP: 5250008695 oraz REGON: 000178235 
   (zwany dalej: „Organizatorem”).

2. Patronat Honorowy: 
    Minister Edukacji i Nauki z siedzibą przy ul. Wspólnej 1/3, 00- 529 Warszawa, NIP 7011010460, 
    REGON 387796051

3. Patronat Medialny: 
    Polskie Radio Dzieciom 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach     
    hazardowych.

6. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne. 

9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora:
     www.ibe.edu.pl/index.php/pl/konkursy/jestem-eko.

10. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie Jestem Eko można składać w dniach od 20 września 
      2022 roku do 14 października 2022 roku pod adresem jestemeko@ibe.edu.pl

11. Kontakt z Organizatorem oraz zgłaszanie zadań konkursowych odbywa się za pośrednictwem  
     poczty elektronicznej. Adres Organizatora do kontaktu: jestemeko@ibe.edu.pl

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Organizator Konkursu.

13. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do 
zmian w Regulaminie Konkursu. 

14. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy. 
Korzystanie z serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami regulaminu tego serwisu. Wszelkie 
zapytania związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

15. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.



§ 2.
Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie     
   postaw pro natura. 

• Zachęcenie uczniów do wdrożenia prostych i praktycznych działań chroniących środowisko;
• Wzbudzenie świadomości ekologicznej w codziennym życiu;
• Kształtowanie postaw obywatelskich;
• Wzbudzenie kreatywności i aktywności ucznia;
• Poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez wspólną pracę w grupie, czynny udział w zajęciach 
  i zyskanie doświadczenia;
• Promowanie dobrych praktyk ekologicznych; 
• Wzbudzenie szacunku do otaczającego środowiska naturalnego.

§ 3.
Adresaci konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych  
    uczestniczących w zajęciach kół przyrodniczych. Do Konkursu z ramienia szkoły może być zgłoszone  
    tylko jedno Koło Przyrodnicze. 

2. Konkurs jest uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii.

3. Do udziału w Konkursie dopuszcza się wyłącznie Koła Przyrodnicze założone przed datą zgłoszenia  
    do Konkursu. 

4. Grupa uczestników zajęć konkursowych Koła Przyrodniczego może liczyć od 3 do 15 osób.  
    Liczebność grupy nie obejmuje Opiekuna. 

5. Za działalność Koła Przyrodniczego, przygotowanie oraz realizację zajęć oraz Zadania Konkursowego    
   odpowiedzialny jest Opiekun będący nauczycielem i posiadający odpowiednie kompetencj
   i kwalifikacje. 

6. Uczestnictwo uczniów w zajęciach z cyklu Jestem Eko oraz wzięcie czynnego udziału w tworzeniu  
    Zadania Konkursowego jest możliwe tylko po zapoznaniu się z Regulaminem i uzyskaniu pisemnej    
    zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun Koła jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych  
    zgód i oświadczeń, w tym zgody na uczestnictwo ucznia w konkursie.

7. Opiekun Koła za pomocą formularza zgłoszeniowego zgłasza udział w Konkursie i w razie potrzeby  
   kontaktuje się z Organizatorem. 

8. Opiekun przekazuje Organizatorowi wykonane zadanie konkursowe oraz dokumentację dotyczącą  
    wszelkich aktywności związanych z Konkursem.  



§ 4.
Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 17 października 2022 roku do 21 kwietnia 2023 roku. Składa się z etapu  
    przygotowawczego i 5 etapów konkursowych. Poszczególne bloki połączone ze sobą tematycznie.  
    Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

    Przygotowania do Konkursu
    • 19 września 2022 - wysłanie do szkół zaproszeń z propozycją wzięcia udziału w Konkursie; 
    • 20 września - 14 października 2022 - termin zgłaszania szkół do Konkursu;

    Harmonogram Konkursu
    • 17 października 2022 – organizator udostępnia Kołom I scenariusz zajęć;
    • 14 listopada 2022 – organizator udostępnia Kołom II scenariusz zajęć;
    • 09 grudnia 2022 - organizator udostępnia Kołom III scenariusz zajęć;
    • 06 lutego 2023 - organizator udostępnia IV scenariusz zajęć;
    • 06 marca 2023 – organizator ogłasza Zadanie Konkursowe Eko-Działanie;
    • od 07 marca do 07 kwietnia 2023 - termin nadsyłania zadań konkursowych;
    • 21 kwietnia 2023- rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników

§ 5.
Przedmiot Konkursu

1. Zgłoszone Koło Przyrodnicze wraz z Opiekunem bierze udział w czterech blokach edukacyjnych cyklu    
    Jestem Eko oraz zaplanuje, przygotuje i zrealizuje Zadanie Konkursowe: 

  • Jestem Eko. Wdrażamy eko-nawyki w codziennym życiu;
  • Eko-Szkoła- Wprowadzamy eko-zmiany w szkole; 
  • Jestem Eko-wspieramy przyrodę;
  • Eko-Oszczędzanie- uczymy się oszczędności różnych rodzajów energii;
  • Zadanie Konkursowe: Eko działanie- czyli Wasz sposób na pozytywne zmiany! Koła planują
    i wykonują swój eko-projekt, który będzie wdrożony w szkole lub innym miejscu przeznaczonym 
    do tego celu. Kwalifikacja zadania odbędzie się na podstawie opisu projektu, dokumentacji   
    wykonania, wdrożenia i przedstawienie działania. 

§ 6.
Informacje o zajęciach tematycznych z cyklu Jestem Eko

1. Każde Koło Przyrodnicze zgłoszone do Konkursu: 

  • realizuje kolejno cztery zajęcia o tematyce ekologicznej pod wspólnym tytułem Jestem Eko; 
  • Koło zakłada swój Dziennik Przyrodniczy w mediach społecznościowych;
  • Dziennik Przyrodniczy jest dokumentacją działań Koła. Po każdych zajęciach z bloku Jestem Eko oraz  
    na każdym etapie tworzenia zadania konkursowego uczestnicy Koła dokumentują pracę za pomocą  
    wpisów uzupełnionych o filmiki lub zdjęcia. Dziennik jest formą prezentacji wspólnej pracy
    i zaangażowania w tematykę ekologii uczestników Koła.



§ 7.
Informacje o Zadaniu Konkursowym

1. Zadanie Konkursowe przekazane na Konkurs stanowi dzieło intelektualne grupy. Nie może być    
   odwzorowaniem lub plagiatem innej pracy (w całości lub części). Projekt konkursowy nie może być   
   wcześniej publikowany i zgłaszany w innych konkursach.

2. Przy realizacji i wykonaniu projektu nie mogą zostać naruszone żadne przepisy prawa, dobre  
   obyczaje, prawa autorskie, inne prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste. 

3. Każde zgłoszone Zadanie Konkursowe musi spełniać wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Zadanie Konkursowe nie może zawierać jakichkolwiek form informacji i komunikacji (w tym zdjęć,  
   filmów, wypowiedzi czy treści), które są powszechnie uznane za obraźliwe, nieobyczajne,    
   propagujące przemoc, wulgarne, etc.

5. Podczas realizacji i wdrożenia Zadania Konkursowego nie mogą ucierpieć żadne zwierzęta.

6. Każdy projekt powinien dać wymierne i widoczne korzyści na rzecz ochrony lub wsparcia środowiska     
    naturalnego. Ważne jest, aby realizacja projektu miała praktyczne zastosowanie.

7. Opracowanie, przygotowanie i realizacja projektu powinny odbywać się zespołowo, w tym składzie  
    jaki uczestniczył w spotkaniach Koła Przyrodniczego pod kierownictwem Opiekuna prowadzącego  
    Koło. 

8. Zadanie Konkursowe-Eko Działanie ma charakter kreatywnego zadania otwartego, którego celem  
    jest wsparcie przyrody w miarę możliwości i umiejętności uczestników Koła.  Uczniowie wraz
    z opiekunem samodzielnie ustalają jakiego rodzaju pomoc środowisku chcą świadczyć. 
    Temat Zadania Konkursowego winien być powiązany z jednym lub wieloma zagadnieniami     
    poruszanymi podczas zajęć z cyklu Jestem Eko tj.: 

    • oszczędzaniem wody;
    • oszczędzaniem energii i innych zasobów;
    • wsparciem i ochroną przyrody;
    • pozytywnymi eko-nawykami;
    • eko-szkołą

9. Dopuszcza się konsultacje i wsparcie osób trzecich, które mogą być decyzyjne lub wspomóc wiedzą   
     i działaniami realizację projektu.

10. Każdy etap działań i realizacji należy udokumentować (zdjęcie, filmik, ilustracja, wizualizacja) 
     w Dzienniku Przyrodniczym.

11. Projekt może być realizowany na terenie szkoły lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu.

12. Przygotowaną Zadanie Konkursowe Koło Przyrodnicze przesyła na adres jestemeko@ibe.edu.pl .

13. Wykonane Zadanie Konkursowe należy udokumentować i przesłać w formie krótkiego filmu lub    
     prezentacji multimedialnej o maksymalnym czasie trwania do 3 minut. Maksymalny rozmiar  
     przesłanego pliku zawierającego Pracę Konkursową może wynosić 200 MB.

14. Każde Koło może przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe.



§ 7.
Informacje o Zadaniu Konkursowym

15. Zadanie Konkursowe należy przesłać w terminie do 7 kwietnia 2023 roku na adres 
jestemeko@ibe.edu.pl.

16. Zadanie Konkursowe można przesłać w następujących formatach: pdf, pptx, ppt, avi, mov,
mpeg, mp4, odp.

17. Informacje dotyczące realizacji Zadania Konkursowego zostaną przekazane Kołom po zakończeniu 
czterech zajęć z cyklu Jestem Eko. Informacje będą zawarte na profilu Konkursu.

18. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za Prace Konkursowe, które nie dotarły do 
niego z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.

§ 8.
Prawa autorskie

1. Opiekun Koła Przyrodniczego przesyłając zadanie konkursowe, jednocześnie składa oświadczenie, 
   iż Uczestnikom Koła przysługują prawa autorskie do zgłoszonej pracy. 

2. Uczestnicy Koła wraz z Opiekunem, którzy zgłosili zadanie konkursowe bez zgody właściciela  
    autorskich praw majątkowych lub umocowania autora/współautorów albo z przekroczeniem takiego  
    umocowania, są odpowiedzialne wobec Organizatora z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.

3. Organizator będzie przestrzegać praw autorskich do nadesłanych Prac w zakresie ich udostępnienia  
    wraz z podaniem nazwisk autorów.

4. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do Konkursu, uczestnicy Koła wraz z Opiekunem nieodpłatnie    
    przenoszą na Organizatora prawo własności do egzemplarza pracy konkursowej.

5. Uczestnicy Koła wraz z Opiekunem udzielają Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji,
    z prawem do sublicencji, na wykorzystanie tej pracy konkursowej, nieograniczonej terytorialnie,
    na wszystkich polach eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do przeprowadzenia      
    konkursu, w szczególności na następujących polach:

    1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką  
        egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz  
        techniką cyfrową;

    2) w zakresie obrotu oryginałem, na którym pracę konkursową utrwalono, a także zwielokrotnionych  
        egzemplarzy pracy - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub  
        zwielokrotnionych egzemplarzy;

    3) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wystawienie,  
        wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy  
        mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik udziela  
        powyższej licencji na czas nieoznaczony



6. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagrody, uczestnicy Koła wraz z Opiekunem będący  
    autorami nagrodzonej Pracy Konkursowej przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe 
    do zgłoszonej pracy oraz prawa zależne, w tym prawo do opracowania Utworu poprzez jego  
    adaptację lub przerobienie. Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi,  
    przechodzą na Organizatora oraz dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania
    i rozporządzania Utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie    
    na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia  
    dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących  
    polach eksploatacji:

    1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej,  
        reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej tematyki energooszczędności, 

    2) druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji 
        w dowolnym nakładzie,

    3) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie 
        od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system,  
        nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części,

    4) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub  
        bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu,  
        systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub  
        bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie  
        służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach,  
        jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie
        w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także portalach  
        dedykowanych,

    5) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,
        trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek  
        środkami i w jakiejkolwiek formie,

    6) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie  
        komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian. Uczestnik ponosi  
        odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do Pracy Konkursowej po        
        przekazaniu go Organizatorowi.

§ 9.
Kryteria oceny zgłoszeń

1. Warunkiem dopuszczenia Koła Przyrodniczego do uczestnictwa w Konkursie jest otrzymanie przez  
   Organizatora zgłoszenia w terminie określonym w par. 4.

2. Warunkiem przyjęcia Zadania Konkursowego jest:
    a) Uczestnictwo we wszystkich zajęciach udostępnionych przez Organizatora oraz publikowanie prac  
        w Dzienniku Przyrodniczym w terminach zgodnych z harmonogramem w par. 4
    b) Zgodność zgłoszenia Zadania Konkursowego z celem Konkursu i postanowieniami Regulaminu.
    c) Spełnienie warunków opisanych w Regulaminie.
    d) Nadesłanie Zadania Konkursowego w terminie do 7 kwietnia 2023 roku w formacie opisanym 
        w § 7 pkt 17

3. Zgłoszenia niespełniające wszystkich kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.



§ 10.
Kryteria wyłaniania zwycięzców

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja wykonywać będzie czynności związane z oceną prac i wyłonieniem Zwycięzców.

3. Komisja będzie liczyła 5 członków powołanych przez Organizatora Konkursu.

4. W skład Komisji może zostać powołany przedstawiciel Honorowego Patrona konkursu. 

5. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który będzie kierował jej pracami 
    oraz Sekretarza.

6. Komisja dokonuje oceny złożonych przez Uczestników Konkursu dokumentów oraz podejmuje  
    decyzje o:
    a) dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu;
    b) wyłonieniu Laureatów Konkursu;
    d) interpretacji zapisów Regulaminu;
    e) przyznawaniu nagród specjalnych i wyróżnień.

7. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad
    oraz harmonogram prac.

8. W przypadkach spornych Komisja Konkursowa zajmuje stanowisko w drodze głosowania  
    większością głosów.

9. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę
    dokumentacyjną.

10. Zgłoszenia do Konkursu będą rozpatrywane jednoetapowo.

11. Organizator na podstawie protokołu z przeprowadzonej oceny prac Komisji Konkursowej ogłasza  
     wyniki oraz przyznaje tytuły i nagrody laureatom. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie  
     przysługuje od niej odwołanie.

12. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku, gdy  
     Komisja Konkursowa uzna, że poziom zgłoszonych prac nie spełnia kryteriów oraz warunków  
     regulaminu

§ 11.
Zwycięzcy, nagrody

1. Komisja Konkursowa na podstawie zdobytych przez Koła punktów wyłoni jednego zwycięzcę- szkołę,  
   której zostanie nadany tytuł – Eko-Szkoły za całokształt działań wykonywanych przez cały rok  
   szkolny 2022/2023. 

2. Każdy z członków Komisji przydziela pracom punkty w podanej skali dla każdego ze wskazanych  
    działań. Całkowita suma punktów stanowi ocenę pracy konkursowej.



3. Punktacja działań w Eko Konkursie.
    • Zgłoszony projekt Eko-działania ma zastosowanie w codziennym życiu- 1-10 pkt
    • Eko-działanie odnosi się do Zajęć Jestem Eko-1-10 pkt. 
       – do jednego tematu - 2 pkt, 
       – do dwóch tematów – 4 pkt, 
       – do trzech tematów - 6 pkt, 
       – do czterech tematów - 8pkt.
    • Zaangażowanie całego zespołu wraz z Opiekunem w planowanie i realizację
      Eko-Działania 1-10pkt;
    • Zgłoszone Eko-działanie wspiera ochronę środowiska i jego działanie daje wymierne
      korzyści -1-10pkt;
    • Innowacyjność projektu i zastosowania - 1-10pkt;
    • Praktyczne zastosowanie projektu - 1-10pkt;
    • Kreatywność idei i realizacji projektu - 1-10pkt;
    • Dziennik Przyrodniczy prowadzony przez uczestników po każdych zajęciach - jako zabawa
      i dokumentacja działań - 20 pkt. Rekomendowane jest prowadzenie dziennika na specjalnie  
      założonej stronie na Facebook lub Instagram;
    • Wykonanie karmnika dla ptaków z materiałów z recyklingu - 5 pkt;
    • Dokarmianie ptaków w samodzielnie wykonanych karmnikach - 5 pkt;
    • Eko zmiany w szkole. Każda wprowadzona zmiana - 5pkt;
    • Dodatkowe aktywności wspierające ochronę środowiska - 1-10 pkt.

4. Nadesłane Zadania Konkursowe zostaną ocenione i spośród nich Komisja Konkursowa wybierze 
wyróżniającą się jedną pracę, którą nagrodzi tytułem Złote Eko-Działanie. Każdemu nadesłanemu 
Zadaniu Konkursowemu zostaną przyznane punkty wliczane do punktacji ogólnej.

5. Laureaci zostaną poinformowani o przyznanych nagrodach drogą elektroniczną do dnia 21 kwietnia 
2023 r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na dedykowanej stronie na Facebooku.

§ 12.
Nagrody

1. Nagrodę główną w wysokości 4000 zł w formie przelewu na konto wskazane przez Koło Przyrodnicze  
   oraz tytuł "Eko- Szkoły" otrzyma szkoła, która zgromadzi najwyższą ilość punktów za wszystkie  
   aktywności wykonywane w czasie Konkursu Jestem Eko.

2. Nagroda za Zadanie Konkursowe w wysokości 3000 zł w postaci przelewu na konto wskazane przez  
    Koło Przyrodnicze oraz tytuł dla Koła Przyrodniczego „Złote Eko-działanie”.

3. Zostaną przyznane 4 wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych o wartości 1000 zł.

4. Szkoły uczestniczące w Konkursie otrzymają pamiątkowe Dyplomy uznania.

§ 13.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 
24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na 
adres siedziby Administratora.



Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 
poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu w związku z prowadzoną działalnością            
    edukacyjno-informacyjną IBE. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
    – uzasadniony interes administratora.
b) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes     
    Administratora, podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
c) w celach archiwizacyjnych, co stanowi obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane przez okres organizacji Konkursu, a następnie zostaną zarchiwizowane 
zgodnie z przepisami prawa.

Zakres przetwarzanych danych i źródło ich pozyskania
Dane osobowe uczniów uczęszczających na zajęciach kół przyrodniczych w zakresie: imię, nazwisko, 
nazwa szkoły zostały nam przekazane przez opiekuna koła przyrodniczego, natomiast dane opiekunów 
w zakresie: imię nazwisko, dane kontaktowe, nazwa szkoły, jeżeli nie zostały przekazane nam 
osobiście, otrzymaliśmy je od Państwa pracodawcy/Dyrekcji szkoły.

Odbiorcami danych osobowych 
Podmioty, którym IBE jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa.

Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania  
    (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - na zasadach
    i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie  
    uzasadnionych interesów, informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na  
    przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
c) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje  
    Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie 
będą poddawane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Dane mogę być przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystane przez Administratora z usługi 
Google Workspace w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych 
również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu 
o tzw. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).



Załącznik nr 1. 

do Regulaminu Konkursu Ekologicznego Jestem Eko 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU KOŁA PRZYRODNICZEGO

DANE KOŁA PRZYRODNICZEGO:

1. NAZWA:
2. DATA ZAŁOŻENIA:
3. SZKOŁA PRZY KTÓREJ DZIAŁA KOŁO:
4. ADRES DO KORESPONDENCJI:
5. NUMER TELEFONU:
6. E-MAIL:
7. LICZBA UCZESTNIKÓW:

DANE NAUCZYCIELA - OPIEKUNA KOŁA

1. IMIĘ NAZWISKO:
2. TELEFON KONTAKTOWY:
3. E-MAIL:

Oświadczam, iż:
1. zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu Ekologicznego Jestem Eko, który akceptuję
    i zobowiązuję się stosować do jego postanowień,

2. Regulamin Konkursu Ekologicznego Jestem Eko, został udostępniony rodzicom/opiekunom 
    prawnym uczniów

3. uzyskałam (em) zgodę rodziców/opiekunów prawnych uczniów na ich udział w Konkursie.

……………………………………………..
Data i podpis Nauczyciela

Opiekuna zgłaszającego Koło Przyrodnicze do Konkursu


