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SZKOLNY KONKURS NA ULOTKĘ INFORMACYJNĄ  
której adresatem będą mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poświęconą 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin szkolnego konkursu na opracowanie najciekawszej ulotki poświęconej ochronie danych 
osobowych i ochronie wizerunku, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
„Twoje dane – Twoja sprawa”. Program edukacyjny organizowany jest przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi bierze 
udział w kolejnej edycji ww. Programu. 
  
 
1.  Postanowienia ogólne: 
 Hasło konkursu:  „Chronię swoje dane – bo warto!” 
 Organizator:  Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi 
 
 
2. Cel konkursu: 

Głównym celem konkursu jest wytypowanie do druku projektu graficznego ulotki, związanej 
z ochroną danych osobowych i ochroną wizerunku, która zostanie wykorzystana podczas 
obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia) oraz przekazana uczniom, 
rodzicom i mieszkańcom Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 

 
Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz ochrony wizerunku. 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za udostępnianie swoich danych oraz wizerunku.  

 Uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat ochrony swojej 
prywatności. 

 Wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niedostatecznej ochrony danych 
osobowych. 

 Przedstawienie zagadnień związanych z zagrożeniami internetowymi, na które narażony jest 
każdy aktywny internauta. 

 Zwiększenie świadomości jak walczyć o prywatność, bronić swoich praw wynikających  
z przepisów prawa. 

 Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów w celu uniknięcia zagrożeń wynikających  
z niewłaściwej ochrony danych osobowych. 

 Kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. 
 
3. Uczestnicy konkursu: 
 Uczniowie Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi. 
 
4.  Zakres tematyczny: 
 Zakres tematyczny prac musi nawiązywać do promowania ochrony danych osobowych oraz 

wizerunku, do zagrożeń związanych z ochroną prywatności na jakie narażeni są użytkownicy 
Internetu oraz zwracać uwagę na przysługującą ochronę prywatności zgodnie z przepisami prawa. 
Podczas przygotowywania pracy wskazane jest korzystanie z materiałów zawartych na stronie 
internetowej: www.giodo.gov.pl, www.giodo.gim132waw.pl oraz innych poświęconych tej tematyce. 

  

http://www.giodo.gov.pl/
http://www.giodo.gim132waw.pl/
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5. Przebieg konkursu: 
 

 Zadania dla uczestników konkursu: 
 Prace tematyczne zgłaszane na konkurs powinny być przygotowane w formie elektronicznej 

i papierowej (wydruk projektu ulotki możliwy jest w szkolnej pracowni komputerowej – przed 
zgłoszeniem pracy do konkursu). 

 Format pliku *.pdf, *.doc, *.jpg, *.svg, *.png, lub inny. 
 Rozmiar A4 składany do A5 (wydruk ulotki odbędzie się w firmie poligraficznej, która 

wyraziła chęć współpracy przy realizacji projektu). 
 Ulotka powinna zawierać: 

 tytuł  „Chronię dane osobowe – bo warto!” 

 imię i nazwisko autora ulotki oraz klasę; 

 informację o realizowanym projekcie:  
 Ulotka przygotowana w ramach realizacji Programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja 

sprawa”; 

 adres strony internetowej Gimnazjum nr 132 z O.I. www.gim132waw.pl 

 adres szkolnej strony projektu: www.giodo.gim132waw.pl 

 wolną stronę (reklama sponsora) 
 

 
 

 
 Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie w sprawie autorstwa pracy oraz 

przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu).  
 

 Sposób przekazania prac: 
Pracę należy dostarczyć do szkolnego koordynatora programu – p. Anny Lewandowskiej na 
elektronicznym nośniku lub przesłać na adres e-mail: anna.lewandowska@gim132waw.pl  
w terminie do 15 stycznia 2014 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 stycznia 2014 r. [terminy 
mogą ulec zmianie w związku z wymaganiami, które może wprowadzić sponsor] 
 
 

6.  Kryteria oceny:  

 Prace oceniane będą pod względem:  
 zgodności z tematem tj. przekazanych treści związanych ochroną danych osobowych; 
 komunikatywności dla odbiorcy; 
 sposobu przedstawienia przekazanych treści; 
 zainteresowania przekazem rówieśników; 
 estetyki pracy.  
  
 
 
 
 

http://www.gim132waw.pl/
http://www.giodo.gim132waw.pl/
mailto:anna.lewandowska@gim132waw.pl
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7.  Skład komisji konkursowej: 

 dwóch przedstawicieli młodzieży gimnazjalnej; 

 dwóch przedstawicieli nauczycieli (np. plastyk, polonista); 

 szkolny koordynator Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” 

   
8.  Ulotka, która zwycięży w SZKOLNYM KONKURSIE NA ULOTKĘ INFORMACYJNĄ, zostanie  

w dniu 28 stycznia (Dzień Ochrony Danych Osobowych) rozdania przez uczniów Gimnazjum 
nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi mieszkańcom Ursusa, odwiedzającym w tym dniu Urząd 
Dzielnicy Ursus, a także pracownikom Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Ponadto 
ulotka zostanie rozdana rodzicom uczniów Gimnazjum nr 132 z O.I. w dniu 29 stycznia 
2014r. podczas zebrań z rodzicami. 

 
 
 
 
 
 

Koordynator Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” 
  Anna Lewandowska 


