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Regulamin Konkursu  

na plakat o tematyce gazu ziemnego 
kwalifikacja do Warsztatów Edukacyjnych 2021 

 
 

§1 ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 
 

 
§2 CELE KONKURSU 

 
1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich wiedzy z zakresu fizyki  

i chemii. 
2. Doskonalenie umiejętności: 

Ø obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, 
fizycznych, 

Ø dostrzegania roli fizyki i chemii w zjawiskach obserwowanych przez 
uczniów na co dzień. 

3. Rozbudzenie zainteresowania działalnością gospodarczą Organizatora,  
zwiększenie świadomości na temat realizowanych strategicznych inwestycji 
GAZ-SYSTEM S.A., roli tłoczni jaką pełnią w systemie przesyłu gazu i bezpiecznej 
eksploatacji sieci przesyłowej. 

 
§3 TEMATYKA KONKURSU 

 
Konkurs dotyczy wiedzy z obszaru nauk ścisłych dla zakresu podstawy programowej 
obowiązującej młodzież szkolną w wieku 13 - 15 lat. 
Tematyka konkursu nawiązuje do: 

1. wiedzy i umiejętności z obszaru chemii, fizyki, 
2. zastosowania paliw gazowych i innych węglowodorów, 
3. wpływu paliw gazowych i węglowodorów na środowisko naturalne, 
4. działalności Organizatora w tym strategicznych inwestycji spółki, roli tłoczni, 

jaką pełnią w systemie przesyłu gazu, 
5. bezpiecznej eksploatacji gazowej sieci przesyłowej. 
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§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach 
wybranych gmin, w obrębie których znajdują się oraz realizowane są inwestycje 
GAZ-SYSTEM S.A. 

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu popularno-naukowego 
(posteru) przedstawiającego podstawowe fakty, ciekawostki i informacje na 
temat gazu ziemnego. 

3. Plakat może być wykonany w formie cyfrowej (akceptowalne pliki:  
w formatach *.jpg; *.tiff, *.pdf) lub też w odręcznej formie klasycznej (np. na 
brystolu), przy czym w przypadku prac odręcznych należy przesłać zdjęcie lub 
skan pracy (akceptowalne pliki: w formatach *.jpg; *.tiff, *.pdf). Maksymalny 
rozmiar przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5MB. 

4. Każdy Uczestnik (każda Szkoła) może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 
5. Wartość merytoryczna plakatu oraz oprawa graficzna będą stanowiły główne 

kryteria oceny pracy. 
6. Pracę należy przesyłać wraz z formularzem rejestracyjnym (zgłoszeniowym) 

oraz Zgodą na przetwarzanie danych, stanowiącymi Załączniki do niniejszego 
Regulaminu, na adres e-mail: warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com  
do 27 października 2021 r. włącznie. Jedynie kompletne zgłoszenia (tj. 
zawierające zarówno formularz zgłoszeniowy jak i pracę konkursową) będą 
brały udział w procedurze konkursowej. 

7. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych wyrażających chęć udziału  
w Projekcie. Wysyłając formularz zgłoszeniowy, szkoła akceptuje warunki 
realizacji warsztatów opisane w zaproszeniu do Projektu. 

8. Wypełniając formularz kwalifikacyjny (Załącznik 1), zgłaszający szkołę zgadza 
się na zapisy niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury konkursowej (Załącznik 2). 

9. Przystępując do Konkursu Szkoła i autorzy pracy konkursowej wyrażają zgodę 
na publikację oraz rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Spółkę: Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w z siedzibą w Warszawie  
(ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dalej: GAZ-SYSTEM S.A.) na zdjęciach  
o których mowa w §5 ust. 3 lit a i d oraz w materiałach audiowizualnych, 
powstałych w wyniku przeprowadzenia konkursu i warsztatów edukacyjnych 
dla młodzieży (bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania), w celach 
informacyjnych i promocyjnych w wewnętrznych i zewnętrznych materiałach 
GAZ-SYSTEM S.A., w tym na stronach internetowych i Intranecie GAZ-SYSTEM S.A. 
oraz podczas działań informacyjnych i promocyjnych, w dowolnych mediach, 
na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym filmach, 
recenzjach, opisach, komentarzach, promocji GAZ–SYSTEM S.A., w tym w 
szczególności w celu potwierdzenia przeprowadzenia procedury konkursowej  
i warsztatów edukacyjnych, w lokalnej prasie oraz w każdym innym zakresie,  
w nieograniczonej ilości nagrań i wielości nakładów lub za pośrednictwem 
Internetu, w jakikolwiek – z technicznego punktu widzenia – sposób. 
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10. Ostateczny termin na przesłanie formularza i pracy konkursowej mija 
27 października 2021 r godz. 17:00.  

11. Najlepsze prace w każdej z gmin wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez  
firmę Smart_Lab Przemysław Mietlarek na zlecenie Organizatora konkursu  
i złożona z 3 ekspertów ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz 
Ambasadora projektu. 

12. W ramach procedury konkursowej wyłonionych zostanie maksymalnie 105 
laureatów spośród szkół zgłoszonych do konkursu – po jednej spośród każdej ze 
wskazanych gmin w obrębie których znajdują się oraz realizowane są 
inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. 

13. Każda zwycięska szkoła, w ramach wygranej, jako nagrodę otrzyma zestaw 
materiałów edukacyjnych oraz możliwość uczestnictwa w Warsztatach 
Edukacyjnych 2021 opisanych szczegółowo w §5. 

14. W przypadku, gdyby nie udało się wyłonić po jednej szkole spośród wszystkich 
wskazanych gmin w obrębie których znajdują się oraz realizowane są 
inwestycje GAZ-SYSTEM S.A., do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane 
placówki następne w kolejności ze wskazanych gmin, które nadeślą swe prace 
oraz zgłoszenia, zgodnie z kryterium liczby uzyskanych punktów, przy czym 
całkowita maksymalna liczba placówek, będących laureatami konkursu nie 
może przekroczyć 105. 

15. Formularz kwalifikacyjny (rejestracyjny) do konkursu może być wypełniony przez 
dyrektora placówki, nauczyciela prowadzącego przedmiot np. chemię, 
biologię, fizykę lub – za jego zgodą – przez dowolnie wytypowanego przez 
nauczyciela ucznia. 

 
§5 WARSZTATY EDUKACYJNE 

 
1. Każda ze szkół (maksymalnie 105 jednostek edukacyjnych), które zostaną  

laureatami konkursu, otrzyma przesyłkę kurierską zawierającą: 
a) Zestaw do budowy modeli molekularnych w walizce, w skład której 

wchodzi: 
a.1. zestaw do budowy modeli związków chemicznych nieorganicznych  
i alifatycznych zawierający elementy umożliwiające tworzenie molekuł  
z atomów: wodoru, atomów chloru, atomów tlenu, atomów azotu, atomów 
węgla (2 typy hybrydyzacji), a także atomów siarki i fosforu, (5 sztuk) 
a.2. zestaw do budowy modeli związków chemicznych organicznych  
i aromatycznych oraz nieorganicznych, zawierający elementy 
umożliwiające tworzenie molekuł z atomów: wodoru, atomów chloru, 
atomów tlenu (2 typy hybrydyzacji), atomów azotu (2 typy hybrydyzacji), 
atomów węgla (2 typy hybrydyzacji), a także atomów siarki (3 typy 
hybrydyzacji), fosforu, bromu i jodu oraz atomów metalu, (5 sztuk); 

b) zestaw do przeprowadzenia min. 2 prostych eksperymentów w ramach 
warsztatów (w formie stacjonarnej lub zdalnej);  
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c) broszurę dla nauczyciela opisującą wszystkie doświadczenia przedstawione 
w filmach oraz doświadczenia możliwe do zrealizowania przy pomocy 
przekazanych materiałów dydaktycznych; 

d) link do 5 filmów o długości maksymalnie 8 minut każdy w języku polskim, 
przedstawiających przebieg doświadczeń obejmujących zagadnienia 
zgodne z zakresem podstawy programowej nauczania chemii i fizyki  
w Szkole Podstawowej oraz profilem działalności GAZ-SYSTEM S.A.; 

e) zeszyty ćwiczeń (karty pracy ucznia) 30 szt.; 
f) formularze quizu dla uczniów (30 szt.) wraz z regulaminem quizu oraz kartą 

odpowiedzi; 
g) materiały reklamowe, w skład których wchodzą notesy do przekazania 30 

uczestnikom warsztatów i słuchawki bezprzewodowe dla zwycięzców quizu 
(3 sztuki); 

h) ulotki informacyjno-promocyjne GAZ-SYSTEM S.A. do przekazania dla 
nauczyciela i wszystkich  uczestników warsztatów. 

2. Szkoła, która otrzyma – w ramach nagrody – komplet pomocy naukowych 
potwierdzi ten fakt podpisem/pieczęcią na odpowiednim protokole 
przekazania (Załącznik 6). 

3. Szkoła, która zdecyduje się na udział w konkursie i zostanie jego laureatem, 
zobowiązuje się do: 
a) przeprowadzenia min. 2 doświadczeń w postaci lekcji tradycyjnej lub 

zdalnej z pomocą przekazanych materiałów do 30.11.2021 r. oraz do 
udokumentowania tego faktu w formie min. 1 zdjęcia każdego 
doświadczenia (w sumie min. 2 fotografie),  

b) zrealizowania ww. doświadczeń dla grupy 30 uczestników tradycyjnie lub 
zdalnie – przy czym w przypadku klas o mniejszej liczebności istnieje 
możliwość łączenia uczniów z innych klas/grup, 

c) zapoznania uczniów klasy/grupy biorącej udział w warsztatach  
z wszystkimi 5 filmami; 

d) przesłania przez nauczyciela prowadzącego warsztaty na adres e-mail 
(warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com) min. 2 zdjęć potwierdzających 
realizację zajęć (niezależnie od zastosowanej formy: stacjonarnie/zdalnie) 
najpóźniej do dnia 30.11.2021 r.; 

e) przesłania przez nauczyciela prowadzącego warsztaty skanu zgody na 
publikację wizerunku wszystkich osób występujących na przesłanej 
dokumentacji fotograficznej (opisanej w podpunkcie d) na adres e-mail 
(warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com) do dnia 30.11.2021 r. (Załącznik 4) 

f) przesłania przez nauczyciela prowadzącego warsztaty na adres e-mail 
(warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com) pisemnego potwierdzenia  
o zapoznaniu  uczniów ze wszystkimi filmami, przeprowadzeniu 2 wybranych 
doświadczeń z wykorzystaniem otrzymanych kompletów, jak i konkursu-
quizu dla uczniów (Załącznik 3) najpóźniej do dnia 30.11.2021 r.; 

g) przesłania przez nauczyciela prowadzącego warsztaty skanu protokołu 
odbioru sprzętów na adres e-mail (warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com) 
do dnia 30.11.2021 r. (Załącznik 6); 
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h) rozdania uczestnikom warsztatów 30 notesów (jeśli to niemożliwe od razu ze 
względów epidemicznych – w późniejszym okresie); 

i) przeprowadzenia po zrealizowanych warsztatach quizu (w klasie lub 
zdalnie) wśród uczniów wg formularza, który zostanie przekazany wraz  
z materiałami do przeprowadzenia zajęć, wyłonienia zwycięzców, 
przeprowadzenia ewentualnej dogrywki we własnym zakresie i rozdania 
nagród 3 laureatom (jeśli to niemożliwe od razu ze względów 
epidemicznych – w późniejszym okresie); 

j) odesłania oryginału protokołu odbioru sprzętów (Załącznik 6), oryginału 
zgody na publikację wizerunku (Załącznik 4), potwierdzenia o zapoznaniu 
się z wszystkimi filmami i wykonaniu 2 doświadczeń (Załącznik 3) drogą 
pocztową do dnia 7.12.2021 r. 

 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. O zakwalifikowaniu się do projektu szkoła zostanie poinformowana drogą 

mailową i/lub drogą telefoniczną zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu 
kwalifikacyjnym. 

2. Koszty wysyłki materiałów stanowiących nagrodę w konkursie ponosi Firma 
Smart_Lab Przemysław Mietlarek na zlecenie Organizatora konkursu. 

3. Przystępując do projektu szkoła oraz Nauczyciel akceptują warunki Regulaminu 
oraz politykę przetwarzania danych osobowych. 

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 

5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

 

Lista załączników: 

Załącznik 1.  Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2.  Zgoda na przetwarzanie danych – nauczyciel/dyrektor. 

Załącznik 3.  Oświadczenie o zapoznaniu się ze wszystkimi filmami oraz o przeprowadzeniu  
                       2 wybranych doświadczeń z wykorzystaniem otrzymanych kompletów i testu  
                       wiedzy wśród uczniów. 

Załącznik 4.  Zgoda na publikację wizerunku nauczyciela/ucznia wraz z załącznikiem  
                       do Oświadczenia. 

Załącznik 5. Klauzule RODO. 

Załącznik 6. Protokół przekazania/odbioru zestawu przez Nauczyciela. 
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Załącznik 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Konkurs na plakat popularno-naukowy o tematyce gazu ziemnego 

kwalifikacja do Warsztatów Edukacyjnych 2021 
 

Aby wziąć udział w konkursie i kwalifikacjach do warsztatów, należy przesłać drogą elektroniczną 
poster (plakat) prezentujący zagadnienia związane z gazem ziemnym wraz  
z niniejszym formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzania danych zawartych  
w formularzu. Termin przesyłania zgłoszeń na adres: warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com 
upływa 27 października 2021 roku o godzinie 17:00. W tytule wiadomości prosimy wpisać: 
„[NAZWA GMINY] – zgłoszenie Warsztaty Edukacyjne 2021” 

 
W październiku 2021 r. spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni 105 
laureatów - placówek edukacyjnych, które wezmą udział w bezpłatnych warsztatach 
realizowanych do 30 listopada 2021 roku i otrzymają nagrody w postaci profesjonalnego zestawu 
do budowania modeli związków chemicznych SLMoleculesTM. Szkoły, które zostaną laureatami 
zostaną poinformowane drogą elektroniczną.  
 
Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza wraz z plikiem plakatu popularno-naukowego 
(wymagania opisane w Regulaminie) prosimy przesyłać w terminie do 27 października 2021 r.  

Powodzenia! 
 

Przystępując do projektu: (należy wstawić „x” we wszystkich polach poniżej, aby zgłoszenie zostało przyjęte) 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji projektu, 

 akceptuję Regulamin Konkursu, 

 
przesyłam plik/skan autorskiego plakatu o tematyce gazu ziemnego wykonanego 
przez ucznia/uczniów ze zgłaszanej szkoły. 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

gmina:  

nazwa szkoły:  

adres szkoły:  

imię i nazwisko nauczyciela 
(osoby zgłaszającej): 

 

adres e-mail nauczyciela  
(osoby zgłaszającej): 

 

telefon kontaktowy nauczyciela 
(osoby zgłaszającej): 

 

klasa zgłaszana do projektu:  

 
Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela:  
dr Magdalena Szreder | Centrum Edukacji Smart_Lab | tel.: 730 725 232 | e-mail: warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com 



Regulamin Konkursu | Warsztaty Edukacyjne 2021 7 

 
Załącznik 2 

 

……………………………………. 
miejscowość, data 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja niżej podpisany(a) ............................................................, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych 
osobowych, przez Centrum Edukacji: Smart_Lab Przemysław Mietlarek z siedzibą w Gdyni (pod adresem ul. Balladyny 
23A, 81-524 Gdynia dalej: Centrum Edukacji Smart_Lab) na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń edukacyjnych dla 
młodzieży (Konkurs i Warsztaty Edukacyjne 2021), zleconych w/w firmie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. Zgoda o której mowa, obejmuje przetwarzanie i przekazanie przez Centrum Edukacji Smart_Lab 
danych osobowych, w szczególności takich jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail do Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 
Dane te będą wykorzystywane w celu realizacji wydarzeń edukacyjnych, a więc przede wszystkim do kontaktu  
w sprawie ustalenia szczegółów przekazania nagród i zestawów dla szkoły, z którą związany jest nauczyciel. 
 
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 
W związku z powyższym, wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Centrum Edukacji Smart_Lab 
w celu realizacji warsztatów edukacyjnych. 
 
 

............................................................... 
(data i podpis ) 

 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie ww. danych osobowych, oraz iż otrzymałam/em  
i zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne RODO), które 
podałem/am w niniejszej zgodzie, w tym wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych także 
w celu organizacji i realizacji ww. wydarzeń edukacyjnych. 
 

............................................................... 
(data i podpis ) 
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Załącznik 3 

 

……………………………………. 
miejscowość, data 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany(a) ...........................................................................................................,  
potwierdzam:  

1. zapoznanie uczniów ze wszystkimi filmami udostępnionymi w ramach 
Warsztatów Edukacyjnych 2021; 

2. przeprowadzenie min. 2 wybranych doświadczeń z wykorzystaniem 
otrzymanych kompletów; 

3. przeprowadzenie testu wiedzy (quizu) wśród uczniów. 

 
 

............................................................... 
(data i podpis ) 
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Załącznik 4 

OŚWIADCZENIE 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany(a) ........................................................., wyrażam bezterminową zgodę na nieodpłatne, 
nieograniczone terytorialnie ani czasowo utrwalenie, używanie, publikację i wykorzystanie mojego 
wizerunku/wizerunku mojego dziecka ...................................................., którego jestem opiekunem 
prawnym* oraz jego rozpowszechnianie (z możliwością jego nieodpłatnego udostepnienia i dalszego 
rozpowszechniania) przez Spółkę: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w z siedzibą  
w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dalej: GAZ-SYSTEM S.A.) na zdjęciach i materiałach 
audiowizualnych, powstałych w wyniku przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla młodzieży (bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania), w celach informacyjnych i promocyjnych w 
wewnętrznych i zewnętrznych materiałach GAZ-SYSTEM S.A., w tym na stronach internetowych  
i Intranecie GAZ-SYSTEM S.A. oraz podczas działań informacyjnych i promocyjnych, w dowolnych 
mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym filmach, recenzjach, opisach, 
komentarzach, promocji GAZ–SYSTEM S.A., w tym w szczególności w celu potwierdzenia przeprowadzenia 
warsztatów edukacyjnych, oraz w każdym innym zakresie, w nieograniczonej ilości nagrań i wielości 
nakładów lub za pośrednictwem Internetu, w jakikolwiek – z technicznego punktu widzenia - sposób.  

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am i zapoznałem/am się z treścią powyższej zgody i w pełni ją 
rozumiem i akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych osobowych przez GAZ-SYSTEM S.A. 
Oświadczam, że zrzekam się wszelkich roszczeń w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 
z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* na wszelkie potrzeby jak  
w niniejszym oświadczeniu. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do 
czynności prawnych.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy 
czym cofnięcie zgody na utrwalenie wizerunku oraz jego rozpowszechniania pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania i rozpowszechniania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem.  

...............................................................  

(data i podpis )  

*niewłaściwe skreślić  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych 
zawartych w niniejszym oświadczeniu przez GAZ-SYSTEM S.A. w celach wynikających z realizacji 
niniejszego oświadczenia, w tym realizacji wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży oraz oświadczam, iż 
otrzymałam/em i zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO, która stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego oświadczenia.  

 

...............................................................  

(data i podpis )  
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Załącznik 5 
 
Wzór klauzul informacyjnych stosowanych w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, dla 
których Administratorem Danych jest Zamawiający. 
 
Po co nam dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży w ramach kampanii informacyjno-
promocyjnej. 
Z kim dzielimy się danymi? 
Dane osobowe będą przetwarzane przez interesariuszy GAZ-SYSTEM: 
- naszych pracowników lub współpracowników, 
- szkoły uczestniczące w wydarzeniu 
- społeczności lokalne 
- media 
Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy 
państwowe, instytucje) 
Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 
Nie przekazujemy danych do krajów lub organizacji międzynarodowych, które nie chronią ich odpowiednio. 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? 
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku stanowi 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, 
co oznacza że wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie tj. na wykorzystanie Pani/Pana wizerunku i jego utrwalenie oraz 
rozpowszechnianie przez GAZ-SYSTEM 
Jak długo będziemy przetwarzać dane? 
Do czasu zakończenia realizacji projektu Warsztaty edukacyjne 2021, po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez okres 
niezbędny do przechowywania danych dla celów archiwalnych. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku GAZ-SYSTEM zaprzestanie przetwarzania tych 
danych. 
Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana? 
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. 
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia? 
Ma Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 
- sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeżeli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 
- usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia 
danych, 
- ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu 
przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 
- sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeżeli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w 
związku z przetwarzaniem podanych danych, 
- wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, 
- cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji? 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 
Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl 
 
 
 
 
Wzór klauzul informacyjnych stosowanych w przypadku zbierania danych z innych źródeł niż bezpośrednio od osoby, której 
dane dotyczą, dla których Administratorem Danych jest Zamawiający 
 
Po co nam dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży w ramach kampanii informacyjno-
promocyjnej. 
Z kim dzielimy się danymi? 
Dane osobowe będą przetwarzane przez interesariuszy GAZ-SYSTEM: 
- naszych pracowników lub współpracowników, 
- szkoły uczestniczące w wydarzeniu 
- społeczności lokalne 
- media 
Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy 
państwowe, instytucje) 
Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 
Nie przekazujemy danych do krajów lub organizacji międzynarodowych, które nie chronią ich odpowiednio. 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? 
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku stanowi 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, 
co oznacza że wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie tj. na wykorzystanie Pani/Pana wizerunku i jego utrwalenie oraz 
rozpowszechnianie przez GAZ-SYSTEM 
Jak długo będziemy przetwarzać dane? 
Do czasu zakończenia realizacji projektu Warsztaty edukacyjne 2021, po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez okres 
niezbędny do przechowywania danych dla celów archiwalnych. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku GAZ-SYSTEM zaprzestanie przetwarzania tych 
danych. 
Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana? 
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. 
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia? 
Ma Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 
- sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeżeli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 
- usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia 
danych, 
- ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu 
przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 
- sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeżeli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w 
związku z przetwarzaniem podanych danych, 
- wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, 
- cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji? 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 
Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl 
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Załącznik 6 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / ODBIORU ZESTAWU przez Nauczyciela 

 

Przekazujący: 

Smart_Lab Przemysław Mietlarek 

ul. Balladyny 23a 

81-524 Gdynia 

w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 

Odbierający (osoba, nazwa szkoły, adres): 

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

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

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

 

Potwierdzam niniejszym otrzymanie zestawu do przeprowadzenia Warsztatów 

Edukacyjnych 2021.  

 

Przedmiot przekazania: 
1. Zestaw do budowy modeli molekularnych w walizce. 
2. Zestaw do przeprowadzenia min. 2 eksperymentów w ramach warsztatów. 
3. Broszura dla nauczyciela opisująca doświadczenia. 
4. Link do 5 filmów przedstawiających przebieg doświadczeń. 
5. Zeszyty ćwiczeń (karty pracy ucznia) 30 szt. 
6. Formularze quizu dla uczniów (30 szt.) wraz z regulaminem quizu oraz kartą 

odpowiedzi. 
7. Notesy dla 30 uczestników warsztatów. 
8. Słuchawki bezprzewodowe dla zwycięzców quizu (3 sztuki). 
9. Ulotki informacyjno-promocyjne GAZ-SYSTEM S.A. dla nauczyciela i wszystkich  

uczestników warsztatów. 
 

 

    ............................................................... 
Odbierający 

(data, pieczęć szkoły i podpis) 
 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: dr Magdalena Szreder, tel. 730 725 232 warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com 
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Aneks do Regulaminu Konkursu  
na plakat o tematyce gazu ziemnego 

kwalifikacja do Warsztatów Edukacyjnych 2021 
 

W Regulaminie Konkursu na plakat o tematyce gazu ziemnego, ze względu na fakt 
wystąpienia tzw. 4 fali pandemii koronawirusa w Polsce, wprowadza się następujące 
zamiany mające na celu wydłużenie czasu na zgłoszenia do Konkursu: 

1) §4 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

Pracę należy przesyłać wraz z formularzem rejestracyjnym (zgłoszeniowym) 
oraz Zgodą na przetwarzanie danych, stanowiącymi Załączniki do niniejszego 
Regulaminu, na adres e-mail: warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com do 27 
października 2021 r. włącznie. Jedynie kompletne zgłoszenia (tj. zawierające 
zarówno formularz zgłoszeniowy jak i pracę konkursową) będą brały udział w 
procedurze konkursowej.  

 
2) §4 ust. 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 
Ostateczny termin na przesłanie formularza i pracy konkursowej mija 27 
października 2021 r o godzinie 17:00.  
 

3) W Załączniku nr 1 do Regulaminu (Formularz Zgłoszeniowy) zmianie ulega data 
upływu terminu wpływania prac z 14 października 2021 r. na 27 października 
2021 r. 
 

4) Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 
5) Zmiany wchodzą w życie z dniem 14.10.2021 r. 

 


