Regulamin I Konkursu wiedzy
o krajach niemieckiego obszaru
językowego

DACHL-Eulen
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§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego „DACHLEulen” zwanego dalej „Konkursem” jest Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu na Wydziale Neofilologii UAM, zwany dalej
„Organizatorem”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekan Wydziału Neofilologii, Dyrekcji Instytutu
Lingwistyki Stosowanej, DAAD oraz Instytutu Austriackiego.
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Organizator jest ostateczną instancją decydującą o interpretacji Regulaminu.
Informacje o Konkursie i Regulamin dostępne są na stronie internetowej ILS: http://ils.amu.edu.pl/.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, mających
swoją siedzibę na terytorium województwa wielkopolskiego.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.
Przesłanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Jednoetapowy Konkurs odbywa się w dniu 09.04.2019 w Collegium Novum UAM (al.
Niepodległości 4, 61-874 Poznań).
2. Konkurs ma formę testu składającego się z zamkniętych i otwartych pytań (w języku
niemieckim) z zakresu historii, geografii, kultury, sportu i polityki krajów niemieckojęzycznych (załącznik 1). Na rozwiązanie testu Uczestnicy mają 60 minut.
3. Każdy Uczestnik Konkursu, który w chwili zgłoszenia jest osobą niepełnoletnią, zobowiązany
jest dostarczyć Organizatorowi zgodę opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w Konkursie (załącznik 2). Formularz należy wypełnić i czytelnie podpisać.
4. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dostarczyć formularz dotyczący wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu (załącznik 3).

Formularz należy wypełnić i czytelnie podpisać. W przypadku Uczestników niepełnoletnich
formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu podpisuje opiekun prawny Uczestnika.
§ 4 Sposób rozstrzygnięcia Konkursu i nagrody
1. Laureatami Konkursu zostają osoby, które zdobyły największą liczbę punktów spośród
Uczestników (miejsca I-III). Wyróżnieni zostaną również Uczestnicy, którzy zajmą lokaty od
IV do VIII.
2. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, natomiast dla osób wyróżnionych
Organizator przewiduje upominki.
3. Wszyscy Uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do DACHL-Eulen otrzymają
w dniu Konkursu zaświadczenia o uczestnictwie w Konkursie.
4. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Organizatora do dnia 15.04.2019, a zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach
za pomocą poczty elektronicznej.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród głównych nastąpi w dniu 17.04.2019.
7. Werdykt Jury jest ostateczny i nieodwołalny.
8. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9. Nagrody rzeczowe oraz upominki, nieodebrane w dniu rozdania, będzie można odebrać
w siedzibie Instytutu Lingwistyki Stosowanej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: /iod@amu.edu.pl/.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie dla celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
10. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Zakres Konkursu
Załącznik nr 2 – Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie
Załącznik nr 3 – Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu

Załącznik nr 1
ZAKRES KONKURSU
W Konkursie sprawdzona będzie wiedza Uczestników o krajach niemieckojęzycznych
(Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Księstwie Liechtenstein, Luksemburgu). Pytania będą
dotyczyć informacji z następujących dziedzin:


geografia (w tym np. podział administracyjny, najważniejsze miasta, góry, rzeki);



polityka (w tym np. aktualne władze, języki urzędowe, mniejszości etniczne, partie
polityczne);



historia krajów niemieckojęzycznych (w tym np. postacie, miejsca i wydarzenia
ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, tj. po 1945 r.)



kultura i sport (w tym przykładowe zabytki, znane osobistości ze świata kultury i sportu,
znane dzieła literackie, filmowe i muzyczne, ważne stacje telewizyjne i gazety, aktualne
wydarzenia z dziedziny kultury i sportu, regiony).

W pytaniach otwartych Konkursu promowana będzie ugruntowana wiedza oraz indywidualne
zainteresowania dot. ww. zagadnień.

Załącznik nr 2

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie

Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka .....................................................................................
brał/brała udział w I Konkursie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
„DACHL-Eulen”. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu.

..................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku1)
moich/mojego dziecka2
.......................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań reprezentowanego przez Organizatorów DACHL-Eulen.
...................................................................................................
(data i podpis Uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul.
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań (dalej jako: Administrator);
2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 2016/679;
3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia
2016/679;
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zakończenia I Konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru
językowego DACHL-Eulen.
5) posiada Pani/Pan:
▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679,
jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania
wizerunku;
6) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej;
8) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

1

Dotyczy w szczególności publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu na stronie internetowej Konkursu
i Organizatora.
2

Niepotrzebne skreślić

