Regulamin konkursu na hasło lub wiersz promujący Krajową Administrację Skarbową
§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Izba Administracji Skarbowej z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska
19, 45-057 Opole, zwana dalej „Organizatorem”.
§2
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.
§3
Cele konkursu
1. Konkurs ma charakter edukacyjny. Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci do
aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz
kreatywności, a także umożliwienie dzieciom zaprezentowania autorskich pomysłów.
2. Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest przedstawienie Krajowej Administracji
Skarbowej jako instytucji nowoczesnej, skutecznej w egzekwowaniu podatków oraz cieszącej
się zaufaniem społecznym, która wspiera uczciwych podatników i przedsiębiorców, zwalcza
oszustwa podatkowe i celne oraz chroniącej rynek i społeczeństwo.
§4
Czas trwania i informacja o konkursie
1. Konkurs rozpoczyna się 30 listopada 2020 r. i trwa do 22 grudnia 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 2021 r.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w
Opolu.
4. Koordynacją i udzielaniem odpowiedzi na temat konkursu zajmują się pracownicy
Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji
Skarbowej w Opolu, z którymi można kontaktować się pod nr. tel.: 77 549 37 65, 77 440 33
05 i 77 440 33 06.

§5
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.
2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu autorskich haseł lub wierszy promujących
Krajową Administrację Skarbową.
3. Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Propozycje haseł lub wierszy należy przesyłać w terminie do dnia 22 grudnia br. na
adres mailowy: rzecznik.ias.opole@mf.gov.pl z dopiskiem „Konkurs”.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych i akceptacja regulaminu przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. Wymagane
zgody i oświadczenia rodzic (opiekun prawny) dziecka przekazuje nauczycielowi.
6. Hasła i wiersze oraz przekazane przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, zgody
i oświadczenia w imieniu uczestników konkursu wysyła zbiorczo nauczyciel, podając imię i
nazwisko dziecka – autora hasła lub wiersza, klasę i nazwę szkoły oraz adres mailowy
nauczyciela do kontaktu. Przesłanie powyższych informacji jest równoznaczne z wyrażeniem
przez nauczyciela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia konkursu.
§6
Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie hasła lub wiersza o Krajowej
Administracji Skarbowej.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła lub wiersze wymyślone i napisane osobiście
przez uczestnika, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach lub w czasopismach, itp.
3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do zgłoszenia tylko jednego hasła lub wiersza.
4. Zgłoszone hasło lub wiersz nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz
musi być zgodne z normami obyczajowymi.
5. Hasła i wiersze przesłane po terminie nie będą oceniane.
6. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, Komisja weźmie pod uwagę
hasło, które zostało przesłane jako pierwsze.

§7
Zasady wyboru najlepszych prac
1. W Izbie Administracji Skarbowej zostanie powołana Komisja, która dokona oceny
wszystkich nadesłanych haseł lub wierszy.
2. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:


kategoria I – hasło promujące Krajową Administrację Skarbową,



kategoria II – wiersz promujący Krajową Administrację Skarbową.

3. Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii,
przyznając nagrody ich autorom.
4. Kryterium

wyboru laureatów będzie oryginalność prac, ich pomysł,

sposób

odzwierciedlenia tematyki konkursu oraz możliwość wykorzystania w celach promocyjnych.
5. Komisja może wyróżnić dodatkowe prace, które swoimi cechami zasługują na uznanie.
6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Izby
Administracji Skarbowej w Opolu oraz przekazana nauczycielom uczniów, którzy zostali
zgłoszeni do konkursu.
8. Autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych prac otrzymają nagrody ufundowane przez
Organizatora, za pośrednictwem szkoły.
9. Pozostałe prace zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora.
§8
Dane osobowe
Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli
zgłaszających uczniów do konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. z późn.zm.),
zwanego dalej „RODO”.
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.
2. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby Administratora lub e-mailem na
adres: iod.opole@mf.gov.pl .
3. Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz
nauczycieli zgłaszających uczniów do konkursu przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia konkursu na podstawie zgody wyrażonej poprzez: przesłanie e-maila
przez nauczyciela, którego uczniowie biorą udział w konkursie lub podpisanie
stosownych oświadczeń i zgód – w przypadku rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy
czym:
a) dane uczestników (wraz z danymi rodzica/opiekuna prawnego i zgłaszającego
nauczyciela),

których

prace

nie

zostały

nagrodzone/wyróżnione

zostaną

nieodwracalnie usunięte po zakończeniu konkursu,
b) dane nagrodzonych/wyróżnionych uczestników konkursu

(waz

z danymi

rodziców/opiekunów prawnego i zgłaszającego nauczyciela) przez XXXX od daty
ogłoszenia wyników konkursu,
Powyższe dane będą również przechowywane w celach archiwalnych, jeśli wymagają
tego przepisy ustawy z 14 lipca 1983 r. roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6. Uczestnikom konkursu, ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz nauczycielom
zgłaszającym uczniów do konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
konkursie.

§9
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie haseł i wierszy do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem do nich praw
autorskich, o których mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na rzecz
Organizatora oraz do ich publikacji w celach promocyjnych Organizatora oraz publikacjach
na stronach intranetowych i internetowych.
2. . Obowiązkowe jest podpisanie zgody rodzica (opiekuna prawnego) autora nagrodzonego
hasła/wiersza na przetwarzanie i publikację danych osobowych. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym
poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej i w formie mailowej na adres
szkoły.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego.

Załącznik do regulaminu konkursu

Oświadczenie o akceptacji zasad udziału dziecka w konkursie
„W związku z udziałem mojego dziecka……………………………………………... (imię
i nazwisko dziecka) oświadczam, że akceptuję zasady udziału dziecka w konkursie Izby
Administracji Skarbowej w Opolu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie tego
konkursu”.
............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) dziecka/autora pracy)

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) dziecka na przetwarzanie i publikację danych
osobowych
„Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

mojego

dziecka:

……………………………………..… przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu na
potrzeby konkursu, w tym w przypadku wyróżnienia lub nagrodzenia pracy dziecka na
publikację jego danych przez organizatora zgodnie z Regulaminem konkursu. Dane swojego
dziecka udostępniam dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do ich
treści oraz możliwości ich poprawienia”.
............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) dziecka/autora pracy)

