Zarządzenie nr 37/2018
Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 czerwca 2018 r.
zmieniające ZARZĄDZENIE NR 30/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 26
KWIETNIA 2018 R. w sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i
oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 oraz 1000), w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany do załącznika do Zarządzenia nr 30/2018 Pomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Ramowego regulaminu
wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV,
dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku
szkolnym 2018/2019:
1.

W rozdziale V. Uczestnicy konkursów, punkt 2 otrzymuje brzmienie:
Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć
Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia
do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez
rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

2.

W rozdziale VI. Terminy konkursów i zasady kwalifikowania uczestników do kolejnych
stopni eliminacji konkursowych,
a) punkt 12 otrzymuje brzmienie:
Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich ze stopnia szkolnego, przewodniczący
poszczególnych komisji rejonowych w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia
następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, zamieszczają na stronie internetowej
siedziby RKK informację o sposobie dostępu rodziców i dyrektorów do wyników
uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu.
b) punkt 14 otrzymuje brzmienie:
Przewodniczący WKK, po otrzymaniu zatwierdzonych protokołów z przebiegu III stopnia
konkursu, zamieszcza na stronie internetowej siedziby WKK kryteria odpowiedzi oraz
informację o sposobie dostępu do wyników uczniów.
c) punkt 17 otrzymuje brzmienie:
Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego,
przewodniczący WKK w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego

po dniu przeprowadzenia konkursu, zamieszczają, na stronie internetowej siedziby WKK,
informację o sposobie dostępu rodziców i dyrektorów do wyników uczniów
zakwalifikowanych do III stopnia konkursu.
3.

W rozdziale IX. Postanowienia końcowe, dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
Zapewnienie ochrony danych osobowych uczestników konkursów jest obowiązkiem
dyrektora szkoły.

4.

W „Karcie zgłoszenia ucznia do konkursu” stanowiącej załącznik nr 1 do ramowego
regulaminu dodaje się zapis następującej treści:
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem danych
osobowych jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie
24. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska
iod@kuratorium.gda.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą
przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe
uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich
ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych
osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu
innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.

Uchyla się załącznik nr 2 do ramowego regulaminu.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

