
REGULAMIN KONKURSU Z APLIKACJĄ TikTok  

„Co robisz codziennie dla zdrowia”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Co robisz codziennie dla 

zdrowia” oraz warunki uczestnictwa w nim.  

2. Organizatorami Konkursu pn. „Co robisz codziennie dla zdrowia” (zwanego dalej „Konkursem”) 

jest Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach.  

3. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII SP.  

4. Konkurs organizowany jest w celu realizacji programu profilaktycznego “Trzymaj formę”.  

§ 2. Organizacja Konkursu  

1. Konkurs będzie rozstrzygany w jednej, ogólnej kategorii.  

2. Terminarz konkursu:  

a) ogłoszenie konkursu: 31 marca 2021 r.  

b) nadsyłanie filmików: 31 marca – 28 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59  

c) obrady jury: 29 kwietnia 2021 r.  

d) ogłoszenie wyników konkursu: 30 kwietnia 2021 r.  

3. Filmy należy przesyłać na adres e-mail a.krupa@szkola.krzyzanowice.pl lub 

a.gajecka@szkola.krzyzanowice.pl  

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie, przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmiku w aplikacji TikTok prezentującego 

działanie wspierające zdrowie np. różnego rodzaju aktywność fizyczną, przygotowywanie zdrowych 

posiłków, itp. 

2. Każdy uczeń może przesłać tylko jeden filmik na konkurs, na którym on sam promuje zdrowy styl 

życia. 

3. Przesłany film powinien zawierać krótki opis oraz do filmu należy dołączyć dane osoby 

występującej tj. imię i nazwisko.  

4. Uczestnik konkursu przesyłając filmik nagrany w aplikacji TikTok wyraża tym samym zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu „Co robisz codziennie dla zdrowia”, a także na opublikowanie wizerunku oraz imienia i 

nazwiska na stronie internetowej www.szkola.krzyzanowice.pl  

5. Uczestnik konkursu przesyłając filmik nagrany w aplikacji TikTok wyraża tym samym zgodę na 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego nagrania w mediach 

społecznościowych Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. 

6. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

mailto:a.krupa@szkola.krzyzanowice.pl
mailto:a.gajecka@szkola.krzyzanowice.pl


7. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie www.szkola.krzyzanowice.pl 

§ 4. Komisja konkursowa  

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej 

Komisją, która dokona oceny przesłanych filmów.  

2. Komisja wyłoni zwycięzców.  

3. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.  

§ 5. Nagrody  

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

2. Przewidziane są nagrody dla laureatów konkursu.  

3. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

§ 6. Postanowienia końcowe  

1. Organizator Konkursu ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie 

reguluje.  

2. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 419 40 69.  

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o 

wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.szkola.krzyzanowice.pl 

§ 7. Klauzula informacyjna 

Klauzula Informacyjna - Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, adres e-mail: 

szkokrzy@ka.onet.pl (dalej jako „ADO”); 

2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się 

skontaktować pod adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice e-mail: iod@krzyzanowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym 

zakresie: 

a) w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, 

b) niezbędne do ochrony Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego żywotnych interesów 

c) mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 

4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu 

naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie 
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techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane oraz 

Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

5) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane jedynie w 

okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, 

który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 

6) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

danych osobowych, 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, 

d lub e tego przepisu, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich i dziecka danych osobowych , 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za 

wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

7) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana i dziecka/podopiecznego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8) Podanie przez Panią/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych może być 

wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania 

będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 

9) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich i 

dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

10) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich i 

dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 

11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan 

swoich i dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy, 

12) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym nie będą profilowane, 

13) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. 



 


