REGULAMIN KONKURSU „20 LAT JAK JEDEN DZIEŃ”
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy konkursu „20 lat jak jeden dzień”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
z siedzibą w Płocku, przy Placu Dąbrowskiego 2, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest jednym z wydarzeń, które organizowane są w ramach 20-lecia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
4. Konkurs odbywa się w terminie 15.12.2018–10.02.2019 roku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza
termin określony w § 1 pkt. 4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje
Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.pwszplock.pl
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do pracy konkursowej nagrodzonej w Konkursie na następujących polach
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną
techniką, egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu;

b. publiczne wystawienie a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; w szczególności udostępnienie utworu w Internecie;
c. wykorzystanie utworu w celach promocyjnych.
§3
DANE OSOBOWE
1. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest
Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
5. Inspektor danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych
osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
ido@pwszplock.pl.
6. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
8. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f.

cofnięcia zgody w dowolnym momencie

9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko
b. nazwę ukończonego kierunku
c. rok ukończenia studiów
d. stopień studiów
e. adres e-mail
f.

numer telefonu.

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
12. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
13. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
14. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.

1. Tematem

przewodnim

§4
ZASADY KONKURSU
Konkursu są wspomnienia,

relacje

studentów

oraz

absolwentów związane z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku.
2. Prace nadsyłane są co najmniej w jednej z podanych poniżej kategorii:
a. multimedia (m.in. film, zdjęcie, mem)
b. anegdota (m.in. wspomnienie, anegdota – na maksymalnie 1800 znaków)
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić w każdej z podanych kategorii po jednej pracy.
4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
5. Prace konkursowe wraz z dołączonym, wypełnionym formularzem zgłoszeniowym,
który znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.pwszplock.pl/20-lecie należy
przesyłać na:
a. adres mailowy: konkurs@pwszplock.pl lub
b. adres pocztowy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Plac
Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock z dopiskiem „Konkurs 20 lat jak jeden dzień”
c. lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku (Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock – pokój B 202
w godzinach 07.30–15.30).

6. W przypadku nadesłania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data
wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.
7. Prace można przesyłać w terminie 15.12.2018–10.02.2019 roku.
8. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają ocenie Komisji powołanej przez
Organizatora, w składzie:
a. 3 pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
b. 2 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
9. Organizator zastrzega, że skład Komisji może ulec zmianie.
10. Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.03.2019 r.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania
przyczyny.
§5
NAGRODY
1. Za udział w Konkursie przewiduje się następujące nagrody:
a. w kategorii „multimedia” przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
b. w kategorii „anegdota” przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach § 4 punkt 1, w tym,
do nieprzyznania nagród.
3. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku, której termin zostanie podany na stronie www.pwszplock.pl
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, nienaruszających
podstawowych zasad Konkursu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 15.12.2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „20 LAT JAK JEDEN DZIEŃ”

Miejscowość, ……………….. 20……r.

Imię i nazwisko

Ukończony kierunek studiów
Stopień ukończonych
studiów (studia licencjackie /
studia magisterskie)
Rok ukończenia studiów

Adres e-mail

Numer telefonu

Tytuł pracy

Kategoria konkursowa

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 09-402 Płock, Stary
Plac Dąbrowskiego 2; 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – ido@pwszplock.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą w
celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych zgodnie z Regulaminem; 4. odbiorcami danych
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. dane
osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 6. każdy ma prawo do
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku .

………………………………..
podpis

