
Regulamin międzyszkolnego konkursu  

z cyberbezpieczeństwa w języku angielskim 

„BE:AWARE” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Konkurs z ogólnej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jest organizowany pod 

nazwą „BE:AWARE”  

2. Organizatorem Konkursu są: 

 Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,  

 Technikum TEB Edukacja w Rzeszowie, 

 Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. 
3. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Informatyki Szkolnej przy Polskim 

Towarzystwie Informatycznym oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział 

Podkarpacki. 

4. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania 
z portali internetowych, korzystania z sieci, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 

komputerową, oprogramowaniem graficznym,  

 promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, 

 promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia, 

 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 

 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem 
praw autorskich. 

5. Konkurs odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w godzinach 8.50 – 10.50 w formie 

testu online. Link do testu zostanie wysłany do opiekunów szkół w wiadomości email 

w dniu 6 grudnia 2022 r. 

  

§2 UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych:  

a. liceów ogólnokształcących o profilach związanych z informatyką, 

b. techników o profilach technik informatyk, technik programista, technik 

technologii chmurowych i inne. 

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 50 uczestników.  

 

§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa opiekun szkoły i/lub nauczyciel przez 

niego wyznaczony.  

2. Konkurs składa się z jednego etapu. Konkurencja konkursowa to udzielanie 

odpowiedzi w teście online udostępnionym na platformie testportal.pl 

3. Test polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte, jednokrotnego 

i wielokrotnego wyboru w wyznaczonym czasie. 

4. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut i jest liczony od momentu, gdy uczestnik 

kliknie przycisk “rozpocznij test”. 

5. Każdy Uczestnik ma jedną próbę rozwiązania testu. 

6. Uczestnik otrzymuje zestaw trzydziestu pytań, wylosowanych z puli pięćdziesięciu. 

Pytania wyświetlane są w losowej kolejności. 



7. Pytania i odpowiedzi pojawiają się wyłącznie w języku angielskim. 

8. Przy każdym pytaniu Uczestnik dokonuje wyboru odpowiedzi wybranego wariantu: 

A, B, C, D lub wszystkie odpowiedzi. Po każdym pytaniu należy kliknąć na przycisk 

“zatwierdź odpowiedź”. 

9. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie nie ma możliwości powrotu do pytania. 

10. Zakończenie testu odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu odpowiedzi na ostatnie 

pytanie.  

11. W teście włączona zostanie technologia “uczciwy zdający”, która dopuszcza 

jednorazowe przypadkowe opuszczenie strony z testem. Kolejna próba opuszczenia 

strony blokuje możliwość rozwiązania testu. 

12. Zakres wiedzy dotyczy ogólnych zasad związanych z bezpiecznym korzystaniem 

z Internetu w tym, z uwzględnieniem obszarów tj.:  

a. social media,  

b. bezpieczne strony internetowe,  

c. wysyłanie wiadomości email,  

d. prawa autorskie,  

e. zasady haseł,  

f. cyberzagrożenia,  

g. cyberbezpieczeństwo w tym inżynieria społeczna. 

13. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej ilości punktów, decyduje 

czas udzielenia odpowiedzi.  

14. W skład Jury Konkursu wchodzą: Dyrektor ZSZDZ p. Stanisław Zams, oraz 

nauczyciele (opiekunowie konkursu) z poszczególnych szkół. 

15. W konkursie dla uczniów z najlepszymi wynikami przewidziano nagrody. Pozostali 

uczestnicy dostaną dyplomy za udział. 

16. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się do 05 stycznia 2023 r. (czwartek) 

w Technikum TEB Edukacja w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 9. 

17. Jeśli Laureaci konkursu nie będą mogli wziąć udziału w rozdaniu nagród i dyplomów 

– dyplomy zostaną wysłane w wersji elektronicznej do nauczycieli – opiekunów, 

a nagrody rzeczowe przesłane pocztą na adres szkoły.  

18. Podsumowanie konkursu odbędzie się do dnia 14 grudnia 2022 r., sprawozdanie 

w wersji elektronicznej zostanie wysłane do nauczycieli – opiekunów. 

19. Szkoły biorące udział w konkursie opublikują na swoich kanał informacje 

z oficjalnymi wynikami wraz z przygotowaną do tego celu grafiką.  

 

§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu 

BE:AWARE uszczegółowia załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna 

dla uczestników/opiekunów prawnych uczestników. 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

  



Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu/opiekunów prawnych uczestników 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 

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 „RODO”, jest 

Zespól Szkół Zawodowych w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 2 35 – 959 Rzeszów lub 

“Administrator”. 

2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i promocji Konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - publikacji 

danych laureata na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych 

należących do administratora, a także w mediach na podstawie prawa prasowego.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest: 

a. udzielona zgoda na udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

b. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - 

ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora, kontakt z uczestnikami konkursu. 

c. wypełnianie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze - obowiązki 

prawne wynikające w szczególności z prawa podatkowego, w przypadku 

uzyskania nagrody przez uczestnika konkursu (art.  6  ust.  1  lit.  c RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą te podmioty, którym 

mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów 

prawa, nasi pracownicy, partnerzy a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi 

na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (w szczególności usługi IT). 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą  

profilowane. Nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru social media takich 

jak Facebook, Instagram, Youtube i strona www. 

6. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania 

jednakże bez wpływu na ich przetwarzanie przed wycofaniem zgody. 

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  

spowoduje, że udział w konkursie nie będzie możliwy.  

8. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:\ 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych  

osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

 

 

 


