
REGULAMIN WYDARZENIA 

„DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI 2019” 

ZAINICJOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki wydarzenia „Dzień 

Nowych Technologii w Edukacji” zwanego dalej DNTE oraz konkursu na najlepszy pomysł 

na realizację DNTE. 

2. Inicjatorem DNTE jest Ministerstwo Edukacji Narodowej z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 

25, 00-918 Warszawa.  

3. Organizatorami poszczególnych wydarzeń są podmioty (w tym osoby fizyczne) biorące 

udział w DNTE, zwane dalej organizatorami wydarzeń (wydarzenia). 

4. Celem DNTE jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. 

5. Uczestnikiem DNTE jest każda osoba przebywająca w miejscu organizacji DNTE, w 

szczególności dzieci, uczniowie, młodzież, rodzice i nauczyciele szkół i placówek 

oświatowych. Uczestnictwo jest bezpłatne. 

6. Dzień Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się 21 marca 2019 roku w godzinach 

08:30 - 16:00 lub w godzinach określonych przez organizatora danego wydarzenia.  

7. Miejsce wydarzenia określa jego organizator.  

8. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz za zgodne z prawem przetwarzanie 

danych osobowych odpowiada  organizator wydarzenia. Regulamin DNTE obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające w miejscu organizacji DNTE.  

 

§2  

WARUNKI UCZESTNICTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Organizatorzy deklarują swój udział w DNTE poprzez rejestrację w formularzu 

rejestracyjnym do 15 marca 2019 roku. 

 

§3 

KONKURS, KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Wszyscy organizatorzy, którzy dokonali zgłoszenia zgodnie z § 2 Regulaminu biorą udział 

w konkursie na najlepszy pomysł na realizację DNTE (zwany dalej Konkursem) 

organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej (zwanego dalej Organizatorem 

Konkursu). 

2. Podczas rejestracji, o której mowa w § 2 pkt 1, organizator zamieszcza również opis 

planowanego wydarzenia. 

3. Spośród pomysłów na wydarzenie opisanych przez organizatorów w formularzu 

rejestracyjnym, wyłonionych zostanie 5 najlepszych. 

4. Do oceny pomysłów Organizator Konkursu powoła 3 osobową Komisję Konkursową, 

zwaną dalej Komisją. Członkowie Komisji zostaną wyłonieni spośród pracowników 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p
https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p


5. Komisja będzie oceniała pomysły w skali 1 do 5 punktów według następujących kryteriów: 

-  zgodność z tematyką wydarzenia  

-  ciekawy sposób ujęcia tematu 

-  stopień zaangażowania uczestników 

-  stopień użycia nowych technologii. 

6. Nagrodzone zostaną pomysły na wydarzenie z najwyższą ilością punktów. 

7. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

8. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród większej liczbie pomysłów. 

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu 

Konkursu z uzasadnionych powodów. 

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez 

wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego 

tytułu. 

11. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator 

Konkursu.  

 

§4  

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Minister 

Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: inspektor@men.gov.pl 

. 

3. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1w celu organizacji Dnia Nowych 

Technologii w Edukacji, realizacji Konkursu dla organizatorów wydarzeń, w tym w celu 

dokonania oceny zgłoszonych pomysłów, przyznania nagród i wyróżnień oraz publikacji 

listy uczestników Konkursu.  

4. Zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez 

Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych wynika z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora danych 

dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia do innego administratora oraz prawo do sprzeciwu z 

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

                                                           
1
 

1
 Rozporządzenie 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, str. 1 
 

mailto:inspektor@men.gov.pl


8. W trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, nie dochodzi 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 

osobowych. 

10. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w 

Konkursie. 

 

 

§5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w DNTE jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej.  

3. Sprawy dotyczące DNTE nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga właściwy organizator 

wydarzenia.  

4. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

oraz ewentualne wypadki, do których mogłoby dojść podczas DNTE. 

 


