
 

WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
FIZYCZNO-CHEMICZNO-GEOGRAFICZNY 

„ 3xE” Energia. Edukacja. Ekologia.  

Pokłosie obchodów roku Ignacego Łukasiewicza 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Organizatorem Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu Fizyczno-
Chemiczno-Geograficznego Energia  jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w 
Warszawie. 

• Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa wyłoniona spośród 
nauczycieli fizyki, chemii lub geografii Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie 

II. CELE KONKURSU 

• Upamiętnienie Ignacego Łukasiewicza – jego życia i działa – jako pokłosie 
roku 2022 – obchodzonego jako Rok Ignacego Łukasiewicza 

• Rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi: fizyką, chemią i 
geografią 

• Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu energetyki, konwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł energii, ekologii i ekoenergetyki. 

• Poszerzanie wiedzy z zakresu geografii Polski i Europy. 

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan i jakość środowiska 
geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszły rozwój 
społeczno-kulturowy i gospodarczy własnego regionu, Polski i świata. 

• Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą. 

• kształtowanie kompetencji kluczowych: wiedzy, umiejętności oraz postaw jako 
stałych elementów rozwoju jednostki i społeczeństwa; 

• Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie 
ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. 

• Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.  

• Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z fizyki, 
chemii i geografii. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych, ekologicznych, prozdrowotnych i 
prospołecznych 

 

III. UCZESTNICY 

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych  

 

 



IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

• Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolny i warszawski 

• Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie, regulamin z zakresem 
materiału i terminarzem do szkół podstawowych  do  28 lutego 2023r. 

• Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły  
nasza87.edupage.org 

 

ETAP SZKOLNY: 

• Termin: 19 kwietnia 2023, godz. 12.00 

• Miejsce: szkoła, która zgłosiła się do konkursu 

• Zgłoszenie do konkursu: załącznik nr 1 do dnia  14 kwietnia 2023 na adres: 
nasza87@wp.pl 

• Komisja Konkursowa roześle drogą mailową do poszczególnych szkół testy (do 
powielenia) do dnia 18 kwietnia 2023 do godz. 14.00 

• Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje 
Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół złożone z 
nauczycieli  geografii, fizyki lub chemii. 

• Etap szkolny powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym 
dniu o tej samej godzinie.  

• Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny. Test może 
składać się z zadań jednokrotnego wyboru, zadań z luką, zadań otwartych lub 
zadań z użyciem mapy, zadań typu prawda-fałsz, zadań na dobieranie, 
uporządkowanie, wielkokrotnego wyboru-podkreślenie, najlepsza odpowiedź.  

• Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut. 

• Szkolne Komisje Konkursowe wyłaniają uczestników II etapu. Jest to trzech 
uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.  

• Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” 
wypełniony protokół z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu 
(załącznik nr 2) wraz z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w konkursie 
(załącznik nr 3) do dnia 26. kwietnia 2023 na adres: nasza87@wp.pl 

• W przypadku uzyskania maksymalnej lub najwyższej jednakowej liczby 
punktów Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę. 

 

ETAP WARSZAWSKI: 

• Termin: 31 maja 2023, godz.10.00 

• Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK 
„Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie 

• Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród 
nauczycieli geografii, fizyki lub chemii przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 
31 w Warszawie. 

• Do Komisji Konkursowej mogą zostać powołani nauczyciele z innych szkół 



• Etap II – finał konkursu będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu. 

• Uczestnicy konkursu muszą być wyposażeni w przybory do pisania oraz proste 
kalkulatory. 

• Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości 
przed wejściem do sali w dniu II etapu oraz do złożenia podpisanych klauzul 
informacyjnych – załączniki nr 3, 4 i nr 5. Brak załącznika nr 3 i 4  jest 
równoważne z wycofaniem uczestnika z konkursu. 

• Laureatami zostaną uczniowie którzy uzyskają I, II, III, IV, V i VI 
miejsce. 

• Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

• Wyniki konkursu zostaną wysłane mailem do szkół na adres z którego zostało 
wysłane zgłoszenie do konkursu – do dnia 5 czerwca 2023. 

• Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników i  rozdanie 
nagród. 

• Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów 
i rozdanie nagród odbędzie się  7 czerwca 2023 o godz. 10.00 w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy 
ul. Malowniczej 31 w Warszawie. 

 

 

V. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W 
KONKURSIE 

 

1. Ignacy Łukasiewicz- wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu 
naftowego 

• Podstawowe informacje biograficzne 
• Wynalazki 
• Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej 
• „Polska Kalifornia”- polskie zagłębie naftowe- Gorlice-Krosno-Sanok 

 
2. Węglowodory nasycone. 

 
• Naturalne źródła węglowodorów, węglowodory nasycone,  

• Szereg homologiczny alkanów – wzory sumaryczne, strukturalne, 

półstrukturalne i grupowe,  

• Rodzaje węgli kopalnych,  

• Destylacja frakcjonowana ropy naftowej i  jej produkty,  

• Właściwości i zastosowania gazu ziemnego 

• Właściwości i zastosowania benzyny 

 

 

 

 

 

 



3. Surowce energetyczne w Polsce. 

 

• Występowanie surowców energetycznych w Polsce, rozmieszczenie na 

mapie 

• Zastosowanie surowców energetycznych. Rafinerie w Polsce. 

 

4. Energetyka w Polsce  

 
• Podział źródeł energii 
• Struktura produkcji energii elektrycznej wg rodzajów elektrowni w Polsce 

na tle wybranych krajów Europy 

• Typy elektrowni  
• Rozmieszczenie elektrowni w Polsce 

• Odnawialne źródła energii (OZE) 

 
5. Energetyka w Europie 

 
• Odnawialne i nieodnawialne źródła energii w Europie 
• Związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów 

Europy a wykorzystaniem różnych źródeł energii 
• Struktura produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy 
•    Rodzaje elektrowni 
• Energetyka jądrowa 
•     Zalety i wady różnych rodzajów elektrowni. 
•     Odnawialne źródła energii w Europie 
•     Zmiany w stopniu wykorzystania źródeł energii w Europie w XX i XXI w. 

 
6. Warunki produkcji energii z rożnych źródeł 

 

• Wpływ warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój 
energetyki  

• Wykorzystanie różnych źródeł energii 

 

7. Prąd elektryczny  i energia elektryczna 

• Podstawowe wielkości fizyczne opisujące prąd elektryczny (napięcie 
elektryczne, natężenie prądu, opór elektryczny- definicje,  wzory i 
jednostki). Związki między wielkościami. Zadania tekstowe. 

• Praca i moc prądu elektrycznego (sposoby wytwarzania energii 
elektrycznej, przemiany energii elektrycznej w inne formy energii, 
odbiorniki energii, pojęcie pracy i mocy prądu-  definicje wzory, zależności i 
jednostki, zadania tekstowe) 

• Użytkowanie energii elektrycznej (domowa instalacja elektryczna, zwarcie, 
bezpieczniki, zasady bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej, 
napięcie skuteczne, pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym, 
braki dostaw energii elektrycznej, zasilanie awaryjne) 

8. Sposoby oszczędzania energii elektrycznej 



VI. LITERATURA 

 

Literatura wymagana podczas etapu szkolnego 

1. Wybrany podręcznik do nauki fizyki dla kl. 8. 

2. Wybrany podręcznik do geografii dla kl. 6 i 7 

3. Wybrany podręcznik do chemii dla kl. 8 

4. Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat. Szkoła podstawowa klasy 5-8, Nowa 
Era 

5. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r.w sprawie 
ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza 

- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001050 

6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie 
ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza 

- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001134 

7. Kalifornia w Galicji, Ignacy Łukasiewicz, nafta i wynalazki 

- https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,705,osoba_ignacy_lukasiewicz.html 

8. Opracowania zagadnień dostępne na platfomie epodręczniki - https://zpe.gov.pl/ 

- https://zpe.gov.pl/a/weglowodory-nasycone---alkany/D19FInmrs 

- https://zpe.gov.pl/a/zastosowanie-weglowodorow/DRx3nJFkq 

- https://zpe.gov.pl/a/surowce-mineralne-polski/DRIy2dF00 

- https://zpe.gov.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf’ 

- https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DurX3M0YG 

- https://zpe.gov.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/D18IvCUKm 

- https://zpe.gov.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-
oszczedzanie/DXgcliG2B 

- https://zpe.gov.pl/a/prad-elektryczny-i-jego-natezenie/DpaKXq7l5 

- https://zpe.gov.pl/a/napiecie-elektryczne/Dlt0tNhe1 

- https://zpe.gov.pl/a/praca-pradu-elektrycznego/D18Yl7l9I 

- https://zpe.gov.pl/a/moc-pradu-elektrycznego/DmknFpeYT 

9.  Film - https://zpe.gov.pl/a/film/DXuql0qRi 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001050
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001134
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https://zpe.gov.pl/
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https://zpe.gov.pl/a/surowce-mineralne-polski/DRIy2dF00
https://zpe.gov.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf
https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DurX3M0YG
https://zpe.gov.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/D18IvCUKm
https://zpe.gov.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DXgcliG2B
https://zpe.gov.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DXgcliG2B
https://zpe.gov.pl/a/prad-elektryczny-i-jego-natezenie/DpaKXq7l5
https://zpe.gov.pl/a/napiecie-elektryczne/Dlt0tNhe1
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 Literatura wymagana podczas etapu warszawskiego  

1. Wszystkie zagadnienia wymagane na etapie szkolnym 

2. Film dokumentalny Łukasiewicz – nafciarz, romatyk 

https://vod.tvp.pl/filmy-dokumentalne,163/lukasiewicz--nafciarz-romantyk,313493 

3. Bonusiak Włodzimierz, Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Rzeszów 
2007. 

 

 

Organizatorzy: 

Sylwester Adamus – nauczyciel fizyki i geografii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka Szkoły 

 

 

Załącznik nr 1 – do 14 kwietnia 2023 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY 

W WARSZAWSKIM MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FIZYCZNO-
CHEMICZNO-GEOGRAFICZNYM 

„3x E” Energia. Edukacja. Ekologia. 

Pokłosie obchodów roku Ignacego Łukasiewicza 

 

WSZYSTKIE INFORMACJE PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM: 

 

Nazwa szkoły................................................................................................................. 

Adres szkoły................................................................................................................... 

e-mail szkoły...................................................................... 

 

Miejscowość, data     Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 
 

 
Wypełniony formularz prosimy przesłać  na adres:   nasza87@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka Szkoły 

 

Załącznik nr 2 – do 26 kwietnia 2023 

mailto:nasza87@wp.pl


    PROTOKÓŁ ETAPU SZKOLNEGO 

WARSZAWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 FIZYCZNO-CHEMICZNO-GEOGRAFICZNEGO 

„3x E” Energia. Edukacja. Ekologia. 

Pokłosie obchodów roku Ignacego Łukasiewicza 

 

   

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły………………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………. 

 

Opiekun uczestników konkursu 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, data    Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: nasza87@wp.pl 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 3 
 

Zgoda na uczestnictwo w  WARSZAWSKIM MIĘDZYSZKOLNYM 
KONKURSIE FIZYCZNO-CHEMICZNO-GEOGRAFICZNYM 



„3x E” Energia. Edukacja. Ekologia. 

Pokłosie obchodów roku Ignacego Łukasiewicza 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………….           
                                                                                                            (imię  i nazwisko) 
ucz…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                               (nazwa Szkoły) 

w  WARSZAWSKIM MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FIZYCZNO-CHEMICZNO-
GEOGRAFICZNYM 

„3x E” Energia. Edukacja. Ekologia 

 organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” 
w Warszawie. 

Zapoznałam/ łem się i  w pełni akceptuję dokumenty: regulamin konkursu oraz klauzulą informacyjną 

jako załącznik nr 4, które są  dostępne na stronie www. https://nasza87.edupage.org/ 

 

……………………………………..……………… 

(czytelny podpis opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 

  
I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (w tym wizerunku) 

uczestników konkursu i ich rodziców (konkurs, którego organizatorem jest Szkoła).  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) Organizator Konkursu informuje, że: 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dziecka jest 
organizator   WARSZAWSKIGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNO-CHEMICZNO-

GEOGRAFICZNEGO„3x E” Energia. Edukacja. Ekologia. tzn. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malowniczej 31 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: nasza87@wp.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” 
ul. Malownicza 31.,  02-272 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w 
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: jbiernacki@dbfo-
wlochy.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem WARSZAWSKIEGO 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNO-CHEMICZNO-GEOGRAFICZNYM „3x E” 
Energia. Edukacja. Ekologia. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka administrator będzie 
przetwarzał wizerunek dziecka celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność 
placówki, wynikających z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym 
propagowania osiągnięć i talentów uczniów. 
Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
osoby uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych 
osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a RODO. 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w 
Konkursie. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.  
 

4. Okres przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe Pani/Pana dziecka w tym wizerunku będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody 
i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania 
dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w 
zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5. Odbiorcy danych osobowych 
Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody. 
Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie 
wynikać to z przepisów prawa. 
Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane 
w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, 
podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 
administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO. 
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z 
prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka. 
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny ale jest 
niezbędne do udziału dziecka w Konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie 
ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 



W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Pani/Pana dziecka do państwa trzeciego 
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 
 
 
 

Wzór wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka ………………………………………………………………………………….. ,( imię i nazwisko 

dziecka) 

którego jestem przedstawicielem ustawowy/osobą uprawnioną do 
reprezentowania dziecka, w zakresie danych: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa 
szkoły do której uczęszcza uczestnik, wiek przez Szkołę Podstawową z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Malownicza 31 w celu przeprowadzenia   WARSZAWSKIGO 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNO-CHEMICZNO-
GEOGRAFICZNEGO „3x E” Energia. Edukacja. Ekologia. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również promocję ww. 
konkursu jako formy promocji szkoły, uczestników i pracowników, a także w 
celu, wykonywania zdjęć oraz publikacji informacji na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych oraz w  materiałach informacyjnych. (wskazać dokładny 

cel przetwarzania) 

2. Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z treścią klauzuli 

informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych mojego dziecka* 

przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK 

„Garłuch” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malownicza 31 pozyskanych w wyżej 

wymienionym celu. 

3. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia wyżej wyrażonej zgody. Cofnięcie 

przeze mnie wyżej wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

*niewłaściwe skreślić 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 
Załącznik nr 5 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu wizerunku na podstawie zgody 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dziecka 
jest organizator   WARSZAWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU FIZYCZNO-
CHEMICZNO-GEOGRAFICZNEGO„3x E” Energia. Edukacja. Ekologia. tzn. Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malowniczej 31. 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: nasza87@wp.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” 
ul. Malownicza 31.,  02-272 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w 
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: jbiernacki@dbfo-
wlochy.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Pani/Pana dziecka w tym wizerunek dziecka w celach 
promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jego zadań 
statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji na podstawie wyżej wyrażonej zgody na 
wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

4. Okres przetwarzania danych osobowych 
Wizerunek dziecka będzie przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane 
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych placówki w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w 
okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5. Odbiorcy danych osobowych 
Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane 
osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to 
z przepisów prawa. Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom 
przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w 
organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia 
dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, 
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
1) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
2) prawo do usunięcia danych osobowych; 
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.  

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z 
prawem przetwarzanie danych osobowych dziecka.  
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Pani/Pana dziecka  do państwa trzeciego 
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  oraz jego rozpowszechnianie 

Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania dziecka  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



( imię i nazwisko dziecka) 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2018.1191) oraz w art. 6 ust. 1 lit. a 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 dalej jako RODO) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) wyrażam zgodę na: nieodpłatne, nieograniczone 
czasowo utrwalenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez  

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Malownicza 31 (nazwa placówki) 

wizerunku ww. dziecka utrwalonego podczas wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń, 
organizowanych w ramach prowadzonej przez ww. placówkę działalności określonej Statutem 
placówki i ustawą Prawo oświatowe, na terenie siedziby placówki, jak również poza jego 
siedzibą (np. wycieczki, udział w imprezach i wydarzeniach zewnętrznych, uroczystości 
szkolne), wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania w celach 
promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z 
jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji, poprzez 
publikację wizerunku dziecka:  
 

w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium*, 

lub wyłącznie poprzez publikację:   

na stronie internetowej placówki**, 

na stronie placówki prowadzonej na portalu Facebook**, 

na terenie placówki**, 

w gazetce szkolnej**, 

w księdze/ kronice szkoły**,  

w drukowanych materiałach informacyjnych w postaci broszur lub ulotek**, 

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez placówkę lub osoby trzecie 
działające w jej imieniu zmian i modyfikacji utrwalonego wizerunku dziecka polegającego 
wyłącznie na jego obróbce graficznej ( np. zmiana kadrowania) z zastrzeżeniem, że te zmiany 
i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać wizerunku dziecka.  

        Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez placówkę. 

 

Warszawa, dnia …………………………       
 
 
………………………………………………………………………… 
(podpis przedstawiciela ustawowego/innej osoby uprawnionej)  
*wstawić x w okienku w przypadku wyrażenia zgody na publikacje w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, 
**wstawić x w okienku właściwym dla treści zgody. 
 

 


