ZARZĄDZENIE NR 11/2021
STAROSTY LUBLINIECKIEGO
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat
„Autyzm - by wiedzieć więcej”
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.
z dn. 25.05.2020 r.), § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lublińcu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 70/XVI/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 marca
2019 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową celem oceny prac i wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu
Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej ” w następującym składzie: Przewodniczący - Alicja
Kamińska, Członek – Ilona Kozioł, Członek – Agnieszka Ślęzak, Członek – Marzena Zając, Członek Ireneusz Gimiński.
§ 2. Zadania Komisji Konkursowej:
1) kwalifikacja i ocena prac nadesłanych na konkurs,
2) wyłonienie laureatów konkursu.
§ 3. Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”, wzór
metryczki do załączenia na odwrocie pracy plastycznej, karta zgłoszenia do konkursu, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat
Lubliniecki na fanpage'u Facebook stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. 1. Komisja Konkursowa
w niniejszym Zarządzeniu.

działa

do

czasu

zakończenia

realizacji

zadań

określonych

2. Decyzje Komisji Konkursowej w sprawie przyznania nagród są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są zapisywane w protokole z posiedzenia komisji.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicestaroście Lublinieckiemu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021
Starosty Lublinieckiego
z dnia 11 lutego 2021 r.
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego na Plakat " Autyzm - by wiedzieć więcej"
§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm - by
wiedzieć więcej” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Lublińcu”, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
3. Głównym celem Konkursu jest:
·propagowanie wiedzy o autyzmie,
·integracja środowisk współpracujących z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami,
·zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami oraz
ich rodzin,
·wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami,
·pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu,
·wzbudzenie zainteresowania młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz
kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym zaburzeniem,
·kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,
·poszukiwanie ukrytych talentów.
5. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej bądź graficznej – plakatu nawiązującego
do tematu w dowolnej technice płaskiej. Format pracy nie mniejszy niż A4.
§ 2. Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu powiatu lublinieckiego
II. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego
2. Podpisane prace należy składać do dnia 19 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, ul. Ignacego Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do
budynku Starostwa Powiatowego) lub przesłać pocztą na adres Starostwa - z dopiskiem: Powiatowy Konkurs
Plastyczny na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”. Prace, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej
określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi oraz kartę zgłoszenia: imię
i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasa, pełny adres placówki z nr tel. i adresem e-mail którą
reprezentuje. Wzór metryczki i karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ponadto
każdy z uczestników Konkursu powinien dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację
wizerunku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia oraz podpisany formularz "zgoda na
przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Lubliniecki na fanpage'u Facebook", który stanowi załącznik nr
4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załączniki do Zarządzenia
w formacie
pdf będą zamieszczone na stronie internetowej
www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na fanpage'u Facebook: Powiat Lubliniecki.
5. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji
i Kultury (tel.: 34 35 10 500 wew. 601/e-mail: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl).
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§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, wybierze najlepsze
i najciekawsze prace.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Organizator poinformuje szkoły, których uczniowie zostali wyróżnieni o miejscu i terminie wręczenia
nagród.
4. Wyniki konkursu oraz wszystkie nadesłane prace plastyczne wraz z podpisem autora zostaną
opublikowane na stronie internetowej www. lubliniec.starostwo.gov.pl i/lub na fanpage'u Facebook: Powiat
Lubliniecki.
5. Za zajęcie I – III miejsca oraz wyróżnienia przewidziano nagrody.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw
majątkowcyh, o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2019.1231 t. j. z dn. 3.07.2019 r. z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej
Organizatora, fanpage'u Facebook: Powiat Lubliniecki oraz w lokalnych mediach.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje terytorium całego świata oraz dokonane zostaje na
wszelkich dostępnych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na mocy nin. Zarządzenia następuje bez żadnych
ograniczeń, w szczególności terytorialnych lub czasowych.
4. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przetwarzaniem przez Organizatora Państwa danych
osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2021
Starosty Lublinieckiego
z dnia 11 lutego 2021 r.
Wzór metryczki do załączenia na odwrocie pracy plastycznej oraz karta zgłoszenia do konkursu
Wzór metryczki
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Rok urodzenia
Klasa
Nazwa i dokładny adres placówki
z nr tel. i e-mail
Karta zgłoszenia do konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Rok urodzenia
Klasa
Nazwa i dokładny adres placówki
z nr tel. i e-mail
………………………………………………………..
(podpis uczestnika pełnoletniego lub opiekuna prawnego)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE ze zm. L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubliniecki, którego siedziba mieści się
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego
7, 42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl ;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w zakresie wskazanym w przepisach prawa (zgodnie
z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) odbywa się w celu związanym
z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO);
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków
oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania danych określonym w instrukcji
kancelaryjnej – Kat. A. akta przechowywane w archiwum wieczyście.
Posiada Pani/Pan:
·na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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·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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
·w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 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;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby wykonać zadanie pn. Powiatowy Konkurs
Plastyczny na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”, realizowane w ineteresie publicznym;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu;
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2021
Starosty Lublinieckiego
z dnia 11 lutego 2021 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
Ja niżej podpisany/a
……………………………..………………………………………..…………………………
Imię (imiona) i nazwisko
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację:
- imienia i nazwiska
- mojego wizerunku
- wizerunku mojego dziecka*
w publikacjach w formie tradycyjnej (np. gazeta powiatowa pt. „Ziemia Lubliniecka”, magazyn społeczno –
kulturalny pt. „Ziemia Lubliniecka”, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej (np. strona
internetowa http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2019.1231 t.j. z
dnia 03.07.2019).
……………………
miejscowość i data

…………….……………………….…
podpis

* dotyczy osób niepełnoletnich
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2021
Starosty Lublinieckiego
z dnia 11 lutego 2021 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Lubliniecki na fanpage'u Facebook
Warunki wyrażenia zgody
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu
jej wycofania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………… (imię i nazwisko), wyrażam zgodę
na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na fotografii mojego* i mojego dziecka*
………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Powiat Lubliniecki w Lublińcu
z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7 – w celu związanym z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego na
plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” przez Powiat Lubliniecki na fanpage’u Fecebook.
Prosimy wyraźnie potwierdzić, że zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie podanych powyżej danych
osobowych:
·na fanpage‘u Facebook
TAK* / NIE* zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, o których
wyżej.

mowa

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl lub poprzez wysłanie pocztą bądź
dostarczenie
osobiście
informacji
o wycofaniu
zgody
na
adres:
Starostwo
Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec. W przypadku zdjęć prosimy o wskazanie konkretnego
zdjęcia z wizerunkiem.
…………..…………………………………………..
(data i podpis uczestnika projektu/opiekuna prawnego)*
*) niepotrzebne skreślić
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO” informuję,
że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lubliniecki, którego siedziba mieści się
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7,
42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu związanym z realizacją Powiatowego
Konkursu Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” przez Powiat Lubliniecki na fanpage‘u
Facebook, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
·podmioty, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa;
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·właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych
określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ;
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone
przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni
stopień
ochrony
danych
w odniesieniu
do
określonych
krajów
–
więcej:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu lub
do czasu zakończenia zadania związanego z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat
„Autyzm - by wiedzieć więcej” przez Powiat Lubliniecki rzez Powiat Lubliniecki;
Posiada Pani/Pan:
·na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
·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. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Nie przysługuje Pani/Panu:
·prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, gdyż nie mamy możliwości
technicznych realizacji prawa;
·na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 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;
W przypadku podania danych osobowych na podstawie zgody informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo
do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak
możliwości realizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” przez
Powiat Lubliniecki na fanpage‘u Facebook;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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