Regulamin Konkursu
„Malachoviacus Informaticus”

§1
1. Konkurs Malachoviacus Informaticus, zwany dalej Konkursem, jest przeprowadzany
raz w roku i jest konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej, przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Głównym celem Konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz
popularyzacja posługiwania sie˛ technologia˛ informacyjna.
˛
3. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcace
˛ im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
4. Nad przebiegiem Konkursu w danym roku czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Malachoviacus Informaticus, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez Organizatora.
5. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
a) przygotowanie zadań konkursowych,
b) przygotowanie witryny Konkursu służacej
˛ do zamieszczania:
• informacji o Konkursie,
• wyników Konkursu,
c) opracowanie wyników Konkursu,
d) ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,
e) przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów
pragnacych
˛
uczestniczyć w Konkursie.
6. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap polega na rozwiazaniu
˛
przez uczestników zadań w terminie, czasie i miejscu określonym przez Organizatora. Do finału
zakwalifikuje sie˛ 16 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w pierwszym etapie. Dopuszcza sie˛ zmiane˛ liczby finalistów w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów
przez wieksz
˛
a˛ liczbe˛ osób bioracych
˛
udział w Konkursie.
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7. Finałowy etap polega na samodzielnym rozwiazaniu
˛
3 zadań otwartych.
8. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych w momencie rozpocz˛ecia zawodów i rozwiazuje
˛
zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno
porozumiewać sie˛ z innymi osobami za pomoca˛ technicznych środków łaczności,
˛
takich jak poczta elektroniczna, telefon komórkowy oraz inne urzadzenia
˛
multimedialne.
9. Komitet Organizacyjny ogłasza liste˛ finalistów w ciagu
˛ dwóch tygodni po pierwszym
etapie Konkursu.
10. Ogłoszenie wyników finału i rozdanie nagród odbywa sie˛ tego samego dnia.
11. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody
• za I miejsce w Konkursie,
• za II miejsce w Konkursie,
• za III miejsce w Konkursie,
• nagrody pocieszenia oraz dyplomy dla pozostałych uczestników finału.
12. Każdy uczestnik finału Konkursu i nauczyciel-opiekun uczestnika otrzymuje dyplom
udziału w Konkursie.
13. Komitet Organizacyjny ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazuja,
˛ że zostały one otrzymane niesamodzielnie. Komitet Organizacyjny przedstawia
nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których została podjeta
˛ decyzja o dyskwalifikacji uczniów.
14. Wszelkie sprawy nieobjete
˛ niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
§2. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników bioracych
˛
udział w Konkursie, jak
również ich rodziców/ opiekunów prawnych jest Liceum Ogólnokształcace
˛ im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
2. Administrator bedzie
˛
przetwarzać nastepuj
˛ ace
˛ dane osobowe Uczestników oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych: imie˛ i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
nr telefonu kontaktowego, zdjecie
˛
(wizerunek) płeć, wiek.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne
˛
w celu wziecia
˛
udziału
w Konkursie.
4. Uczestnik oraz jego rodzice/opiekun prawny posiadaja˛ prawo dostepu
˛
do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usuniecia,
˛
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia
˛
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
które miało miejsce przed cofnieciem
˛
zgody.
5. Dane osobowe Uczestników ich rodziców/opiekunów prawnych moga˛ być udostepnia˛
ne nauczycielom, innym dzieciom oraz podmiotom współpracujacym
˛
z Administratorem w zwiazku
˛
z organizacja˛ i przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności podmiotom dostarczajacym
˛
i wspierajacym
˛
systemy teleinformatyczne, doradcom.
6. Dane osobowe Uczestników nie bed
˛ a˛ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale
moga˛ być profilowane.
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7. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych bed
˛ a˛
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO oraz zgodnie z interesem publicznym, na podstawie ogólnego rozporzadzenia
˛
o ochronie danych.
8. W każdej sprawie dotyczacej
˛ przetwarzania danych osobowych Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego można sie˛ skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych
pod adresem e-mail: tomasz.skwarski@zjoplock.pl
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych bed
˛ a˛
przetwarzane (zarchiwizowane) zgodnie z interesem publicznym wynikajacym
˛
z organizacji Konkursu i zostana˛ usuniete
˛ niezwłocznie po zakończeniu obowiazku
˛
informacyjnego wynikajacego
˛
z przeprowadzonego Konkursu..
10. Każdy Uczestnik Konkursu oraz jego rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz˛edu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzadzenia
˛
o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r.
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu lub jego rodzica/opiekuna prawnego udzielonej Administratorowi na etapie rejestracji jest
jednoznaczne z rezygnacja˛ z uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zgłosić Administratorowi e-mailowo na adres:
tomasz.skwarski@zjoplock.pl

3

