
 
 
 

Regulamin  
XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej  

 „Moje Ponidzie”2022/2023 
 
 
I. Cele konkursu: 

 

 popularyzacja wiedzy o Ponidziu; 

 rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej; 

 rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją;  

 kształtowanie postaw proekologicznych; 

 rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej. 
 

II. Organizacja konkursu: 
 

1. Organizatorzy:  

 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju; 
 

2. Jednostki sprawujące patronat:  

 Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju. 
 

3. Patronat medialny: 

 Buski Kwartalnik Edukacyjny. 
 

4. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z powiatów 
współpracujących z PODiDN w Busku-Zdroju. 
 

5. Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa  
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz koordynatorzy (nauczyciele doradcy 
metodyczni), którzy powołują komisję konkursową.  W skład komisji nie mogą wchodzić 
nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie drużyn. 
 

6. Ustala się zespołowe uczestnictwo w konkursie: 

 zespół stanowi 2 osobowa grupa uczniów z danej szkoły; 

 każdą szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna; 

 uczniowie reprezentujący swoją szkołę zostali wyłonieni na etapie szkolnym  

na zasadach ustalonych przez szkołę. 

 
 
 
 
 
 



III. Przebieg konkursu powiatowego 
 

Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: 
 
I etap - polega na przygotowaniu pracy konkursowej.  
1. Zespoły uczniowskie reprezentujące szkoły opracowują jeden z dwóch poniżej 

wymienionych tematów: 
1) Turystyka bez barier - zaproponuj trasę wycieczki po najbliższej okolicy, uwzględniając 

możliwość użytkowania przez osoby niepełnosprawne.  
2) Ocalić od zapomnienia – przedstaw ginące zawody, historie ludzi, którzy nie poddają się 

współczesnym trendom i kultywują rodzinną tradycję  w naszym regionie. 
2. Wybrany temat pracy konkursowej Zespół może opracować w formie:  

 filmu amatorskiego trwającego maksimum 15 min; 

 prezentacji multimedialnej (minimum 10 slajdów, maksimum 30 slajdów) 
w programie Microsoft Office Power Point, Prezi lub innym, pozwalającym tworzyć 
prezentacje multimedialne; 

 tematycznego albumu fotograficznego (maksimum 30 zdjęć); 

 pracy literackiej–opowiadanie, felieton (maksimum 2 strony format A4 wydruku 
komputerowego, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5); 

 komiksu – (maksimum 4 strony format A4). Liczba kadrów/obrazków na stronie nie 
powinna być mniejsza niż 3 i nie większa niż 6.  

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za pracę konkursową wynosi 25. 
 

Wyniki eliminacji gminnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej PODiDN  
w Busku-Zdroju: www.podidnbusko.pl 
 
II etap: 
 

1. Do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowane Zespoły, które otrzymają powyżej 20 
punktów w I etapie konkursu. 

2. Zespoły zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie 
finałowe. 

3. O miejscu i formie realizacji etapu finałowego poinformujemy w odpowiednim terminie. 
4. II etap konkursu będzie miał formę testu sprawdzającego wiedzę. 
5. Test sprawdzający wiedzę będzie obejmował treści zawarte w załączonej do Regulaminu 

literaturze. 
6. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę łączne wyniki uzyskane w I i II etapie konkursu, 

ustali kolejność zajętych miejsc przez poszczególne Zespoły. 
7. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów, przewidziane są dodatkowe 

pytania. 
8. Finał powiatowy:  maj 2023 r. 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju po raz 

kolejny wystąpi do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w celu wpisania konkursu „Moje Ponidzie” 
do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 
 
 

http://www.podidnbusko.pl/


 
Laureatami konkursu są uczniowie z zespołu uczniowskiego, który w drugim etapie konkursu 
(powiatowego) zajmie pierwsze miejsce. 
Finalistami konkursu są uczniowie z zespołu uczniowskiego, który w drugim etapie konkursu 
(powiatowego) zajmie drugie i trzecie miejsce. 
Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę łączne wyniki uzyskane w I i II etapie konkursu, ustali 
kolejność zajętych miejsc przez poszczególne zespoły. 
 
Za zajęcie I, II i III miejsca dla zwycięskich szkół przewiduje się nagrodę główną w postaci 
vouchera. Obejmuje on jednodniową wycieczkę przyrodniczą po terenie Ponidzia oraz warsztaty 
edukacyjne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (gm. Kije) – dla grupy uczniów z 
ww. szkół. 
 
IV. Warunki przystąpienia do konkursu 

 
1. Kartę zgłoszenia do konkursu „Moje Ponidzie” (załącznik nr 1) należy przesłać do dnia: 

10 marca 2023 r. na adres: 
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
28-100 Busko-Zdrój 
al. Mickiewicza 21 

 
2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego, dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie - w załączeniu wzór 
oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2). 

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 21 kwietnia 2023 r. 
4. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście (w godzinach pracy PODiDN  

w Busku-Zdroju) lub za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej na adres Ośrodka. 
 
V. Kryteria oceny prac:  

 zgodność z tematem; 

 rzetelność informacji; 

 wymogi formalne; 

 czytelność i estetyka pracy; 

 trafność i oryginalność opracowania tematu; 

 stopień samodzielności  opracowania; 

 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.  
 

 
VI. Uwagi końcowe: 

 
1. Regulamin jest ogólnodostępny, umieszczony na stronie organizatora: 

www.podidnbusko.pl 
2. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być publikowane (w 

całości lub fragmentach) wraz z podaniem informacji o autorze pracy.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie prac w trakcie 

przesyłki. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. 
5. Wszelkie wynikłe problemy, nieujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

http://www.podidnbusko.pl/


 
Literatura: 
 
1. K. T. Zającowie – Zespół Parków Krajobrazowych – Informator przyrodniczo – 

krajobrazowy, Parki krajobrazowe Ponidzia, Kielce 2013r. 
2. F. Rusak  - „Buskie legendy”, Busko-Zdrój 2002r. 
3. M. Jurecki –  „Ponidzie, w świętokrzyskim stepie”: 

 Rozdział I Część krajoznawcza 
4. Wiadomości dotyczące SzlakuAriańskiego i Literackiego oraz miejscowości:  Busko-Zdrój, 

Stopnica, Nowy Korczyn, Wiślica. 
5. Podręczniki dobiologii- szkoła podstawowa 
6. Materiały zamieszczone na stronie internetowej PODiDN w Busku-Zdroju.  
7. Znajomość mapy Ponidzia i heraldyki miast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik nr 1 

 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „MOJE PONIDZIE” 

 
 
 

Nazwa szkoły  
 
 

Adres szkoły  
 
 

Adres e-mail szkoły 
 

 

Zespół 
 
(imiona i nazwiska 
członków Zespołu, 
klasa) 

1. 
 
 

2. 
 

Temat pracy 
 
 

 

Imię i nazwisko 
opiekuna 
prowadzącego zespół,e 
– mail i telefon 
kontaktowy 
(najlepiej komórkowy) 

 

 
 
 
 
 

    ........................................................ 
                                                                                                                                       Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                         

 
 
 
 
 
.............................................................. 
                    Miejscowość, data 

 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

……………………….………………………………… 
                                                                                                                                                                                                      Miejscowość, data 

 

……………………………………………………………………….……… 
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                                                                          

 

ZGODA 

 na udział w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” 2022/2023 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka          

……………………………….……………………………………………………………………........................................................…… 
(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy  

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(nazwa szkoły i klasa) 

 w konkursie 

 

XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie" 2022/2023 

 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju pod 

patronatem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju 

 

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

                                                                                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

…………………………. 
                                                                                                                                                                                                                    Miejscowos c , data 

 
 
……………………………………………………………………….……… 
        (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                             
 
 

 

 
ZGODA 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 
na przetwarzanie danych osobowych 

w tym danych wizerunkowych uczestnika konkursu 
 

W związku z udziałem mojego dziecka: 

Imię i nazwisko…………………………..……………………………………………………………………………………….…………………..… 

nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………………………………………………….…….…………….  

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

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

w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie ” 2022/2023 

 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PODIN w Busku-Zdroju, danych osobowych uczestników 

 w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz klasy do celów przeprowadzenia konkursu:  

TAK  NIE * 
 wyrażam zgodę na przechowywanie przez PODIN w Busku-Zdroju pracy konkursowej mojego dziecka, 

powiązanej z jego imieniem i nazwiskiem, do wykorzystania pracy konkursowej dla celów edukacyjnych 

niezwiązanych z ww. konkursem: 

TAK  NIE* 
 wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka na stronach www (organizatora ww. 

konkursu: www.podidnbusko.pl, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty  

w Kielcach oraz patronów konkursu – Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju), w artykułach stanowiących 

sprawozdanie z przeprowadzenia ww. konkursu, w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, w innych 

broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez organizatora celem prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących Ośrodek:  

TAK            NIE* 

W przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia mojego dziecka w konkursie: 

 Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy 

szkoły, do której uczęszcza na stronach www (organizatora ww. konkursu: www.podidnbusko.pl, 

Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz patronów konkursu – 

Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Busku-Zdroju), w artykułach stanowiących sprawozdanie z przeprowadzenia ww. konkursu, w Buskim 



Kwartalniku Edukacyjnym, w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez 

organizatora celem prowadzenia działań informacyjnych i promujących Ośrodek:  

TAK  NIE* 
  

 Wyrażam zgodę na publiczne imienne wręczenie mojemu dziecku dyplomu oraz nagrody (wraz  

z podaniem szkoły, do której uczęszcza) podczas wręczenia nagród na finale konkursu w 2023 r.:  

TAK  NIE* 
 

…….………………………………….………………..………………………………..…… 
           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                                 

 
 

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź  

Osoba wyrażająca zgodę, której dane dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać zgodę, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję iż: 
Administrator 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana* syna/córki* jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,  
reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z administratorem, możliwy jest: 

 korespondencyjnie pod adresem:ull. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój 

 elektronicznie pod adresem e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 

 telefonicznie po numerem telefonu: 41-378-18-56. 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych kierując korespondencję na adres administratora lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl 
Cel przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem Pani/Pana* syna/córki* w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje 
Ponidzie” 2022/2023, w celach i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach, jednostki sprawujące patronat 
konkursu - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju, osoby, które 
odwiedzają strony internetowe wymienionych podmiotów, szkoły uczestniczące w konkursie, inni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, 
czytelnicyBuskiego Kwartalnika Edukacyjnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i 
uczestniczące w realizacji usługi. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
sprostowania,prawo do usunięcia danych,prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Prawo do wniesienia skargi 
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie 
dopuszczeniem do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” 2022/2023. 
Retencja danych 
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
organizacji i przeprowadzenia XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie" 2022/2023, a po tym czasie przez okres 
prowadzenia działań informująco-promujących lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie będą przechowywane przez 
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz 
Jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. 
Przekazywanie danych i ich profilowanie 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, przetwarzane będą w sposób częściowo 
zautomatyzowany, nie będzie to jednak powodowało podejmowania jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:podidn@busko.internetdsl.pl


 
 
 
 
 
 
 

…………………........................................  
         (Miejscowość, data) 
 
 
 

…………………………………………………………………….……… 
               (imię, nazwisko opiekuna)                                   

 

 

 

ZGODA  

NAUCZYCIELA /OPIEKUNA PROWADZĄCEGO ZESPÓŁ UCZNIÓW 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgody*na zgłoszenie mnie jako opiekuna uczniów 

przystępujących do XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” 2022/2023 

organizowanego przez Powiatowy Os rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 

pod patronatem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Publiczną 

Szkołą Podstawową Nr 1 w Busku-Zdroju 

 

……..................................................................... 
                                                                                                                                                                              (podpis składającego oświadczenie) 

*Nie potrzebne skreślić 
 

 

ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZNIÓW 

 

Niniejszym świadomie i dobrowolnie oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę                      nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, wizerunek, telefon 

kontaktowy oraz adres e-mail  celem udziału jako opiekun ucznia/uczennicy przystępującego/j do 

XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” 2022/2023 organizowanego przez 

Powiatowy Os rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju pod patronatem Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Publiczną Szkołą Podstawową Nr 

1 w Busku-Zdroju. 

Osoba wyrażająca zgodę, której dane dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać zgodę, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

                                                                                                                                                                       (podpis) 



 

 

 

 

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję iż: 
Administrator 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, reprezentowany 
przez Dyrektora. Kontakt z administratorem, możliwy jest: 

 korespondencyjnie pod adresem: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój 

 elektronicznie pod adresem e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 

 telefonicznie po numerem telefonu: 41-378-18-56. 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych kierując korespondencję na adres: Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. 
Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl 
Cel przetwarzania 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” 
2022/2023, w celach i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach, jednostki sprawujące patronat 
konkursu - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju, osoby, które 
odwiedzają strony internetowe wymienionych podmiotów, szkoły uczestniczące w konkursie, inni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, 
czytelnicyBuskiego Kwartalnika Edukacyjnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i 
uczestniczące w realizacji usługi. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania,prawo do usunięcia danych,prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Prawo do wniesienia skargi 
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie 
dopuszczeniem ucznia do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” 2022/2023. 
Retencja danych 
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
organizacji i przeprowadzenia XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie" 2021/2022, a po tym czasie przez okres 
prowadzenia działań informująco-promujących lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie będą przechowywane przez 
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz 
Jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. 
Przekazywanie danych i ich profilowanie 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, przetwarzane będą w sposób częściowo 
zautomatyzowany, nie będzie to jednak powodowało podejmowania jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania. 
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