Regulamin konkursu

1. Organizator: Centrum Rozwoju Talentów - Gdański Urząd Pracy
2. Adresaci konkursu: Konkurs ma charakter otwarty – do udziału zapraszamy młodzież szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Cel konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy o obecnym i przyszłym rynku pracy, a także
zachęcenie do świadomego kreowania przyszłej kariery zawodowej uczestników.
4. Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy w obszarze tematu konkursowego –
The jobs of the future. Kim będę w przyszłości? Forma pracy na charakter dowolny (np. praca malarska,
grafika komputerowa, rzeźba, animacja, komiks, plakat, zdjęcie, tekst). W przypadku plików graficznych
minimalna rozdzielczość wynosi 3508x4964 px, (format pracy .jpg, .png). W przypadku plików audio lub
wideo dopuszczalne są formaty .avi, .mov, .mp3, .mp4, .wma, .aac. Nazwę pliku należy zawsze zapisać wg
wzoru: nazwisko_imię_tytuł pracy.
5. Organizator dopuszcza wyłącznie prace indywidualne. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę w
dowolnej technice.
6. Termin nadsyłania prac: Termin nadsyłania prac mija 31 grudnia 2018 roku. O zakwalifikowaniu pracy w
konkursie decyduje data jej dostarczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym - mailem na adres
katarzyna.stasiewicz@centrumtalentow.pl, osobiście lub przesyłką pocztową na adres Katarzyna Stasiewicz
Centrum Rozwoju Talentów, Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six ul. Grunwaldzka 472d, 80-308
Gdańsk. W przypadku wysyłki elektronicznej wymagane jest dołączenie skanu formularza zgłoszeniowego.
7. W przypadku niekompletnej przesyłki (tj. braku pracy, formularza zgłoszeniowego, braków w formularzu),
praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.
8. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii wiekowej oraz tematycznej, ustalonej w oparciu o ilość i
formę zgłoszeń.
9. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe – dla uczniów oraz szkół.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 stycznia 2019 roku. Lista laureatów konkursu zostanie
opublikowana na stronie Organizatora (www.centrumtalentow.pl). Laureaci zostaną także powiadomieni o
wynikach konkursu drogą mailową.
11. Nagrody - zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej gali w ramach obchodów Dnia Publicznych Służb
Zatrudnienia, 24 stycznia 2019 roku. Podczas gali odbędzie się także prezentacja nagrodzonych prac.
12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
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13. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że: zapoznał się i akceptuje wszystkie
postanowienia Regulaminu, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zamieszczonego przez
niego dzieła, praca nie została nagrodzona w innym konkursie.
14. Zgłaszając

swój

udział

w

Konkursie,

Uczestnik

wyraża

zgodę

na

przetwarzanie

i udostępnianie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu, nazwę
szkoły, do której uczęszcza i klasę) Uczestnika, w celu realizacji postanowień określonych w Regulaminie
Konkursu.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w działaniach związanych z promocją efektów konkursu.
16. Integralną częścią umowy jest Załącznik 1 (Formularz zgłoszeniowy).
17. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
─

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest: Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. 3
Maja 9, 80-802 Gdańsk.

─

W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy
wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl

─

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Dane osobowe przetwarzane będą
w celu identyfikacji osób biorących udział w wyżej wymienionym konkursie.

─

Odbiorcami danych będą upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

─

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody
będzie się wiązało z wycofaniem udziału w ww. konkursie. Aby wycofać zgodę należy powiadomić o tym
Centrum Rozwoju Talentów wysyłając wiadomość na adres e-mail katarzyna.stasiewicz@centrumtalentow.pl

─

Każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych osobowych.
Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

─

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych wiąże się z
brakiem możliwości udziału w wyżej wymienionym konkursie.

2

