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Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego 

„»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry«”.                           

Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość         

i budowy struktur państwa (1917-1921) 
 

 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź, ul. Orzeszkowej 31/35.  

 

2. Cele konkursu: 

 poznanie biografii Jana Kowalewskiego (1892-1965) 

 poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie I wojny światowej oraz 

walkach o granice kraju do 1921 r. i kształtowaniu się struktur państwowych II 

Rzeczpospolitej oraz życia politycznego państwa w latach 1917-1921 

 kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich, 

literackich i popularnonaukowych 

 kształcenie umiejętności pracy zespołowej 

 

3. Warunki udziału w konkursie: 

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 

  Konkurs jest trzyetapowy. 

  Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie. 

  W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy 

zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.  

 

4. Udział uczniów w konkursie zgłasza dyrektor szkoły do Oddziałowego Biura Edukacji 

Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

Zgłoszenie wraz z wypełnionymi załącznikami nr 4, 5 i 6 (obowiązek informacyjny) należy 

przesłać na adres mailowy: magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl.  

 

5.W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski przygotowuje do wyboru: 

a) projekt gazety szkolnej: tradycyjnej – w formacie pdf lub doc, bądź e-gazety (nie 

prezentacja), poświęconej postaci Jana Kowalewskiego i/lub wybranemu aspektowi historii 

Polski (patrz: punkt 2. Regulaminu): 

- o objętości minimum 4 stron 

- z zachowaniem układu charakterystycznego dla wydawnictwa prasowego 

- zawierającym minimum 2 wypowiedzi mieszczące się w obrębie gatunków prasowych 

(artykuł wstępny, dyskusja, esej, felieton, kalendarium, notatka, recenzja, relacja, reportaż, 

sprawozdanie, sylwetka, wywiad) 

lub 

b) amatorskie nagranie audycji radiowej w pliku MP3 poświęconej postaci Jana 

Kowalewskiego i/lub wybranemu aspektowi historii Polski (patrz: punkt 2. Regulaminu): 

-  o długości od 5 do 10 minut 
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- zawierającym minimum 2 wypowiedzi mieszczące się w obrębie gatunków radiowych 

(dyskusja, felieton, kalendarium, pogadanka, relacja, reportaż, sonda, wywiad, obrazki 

dźwiękowe [połączone w jedną całość kilka głosów i dźwięków] ). 

 

6. Projekt gazety/nagranie audycji wraz z metryczką pracy (Załącznik nr 2) należy przesłać na 

adres mailowy (magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl), korzystając np. z 

portalu WeTransfer.  

7. Komisja konkursowa, złożona z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP 

Oddział w Łodzi wybierze dwanaście najlepszych prac. W projekcie oceniane będą: 

oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i językowa, projekt graficzny (skład, 

łamanie, montaż), samodzielność wykonania pracy. Wykrycie plagiatu będzie podstawą do 

dyskwalifikacji drużyny. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają 

odwołaniom. 

8. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 12 zespołów. 

9. Zakwalifikowane zespoły rozwiązują 12-13 grudnia br. w ciągu 48 godzin test przesłany 

drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Drużyny, które 

odpowiedzą prawidłowo na co najmniej 80% pytań, zakwalifikują się do etapu finałowego. 

9. Finał konkursu odbędzie się 18 grudnia br. online. Godzinę rozpoczęcia quizu organizator 

poda bliżej terminu finału. 

 

10. Etap finałowy ma formę quizu wiedzy o: 

 biografii Jana Kowalewskiego 

 historii Polski w latach 1917-1921, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. walki zbrojnej i starań dyplomatycznych Polaków o odrodzenie państwa polskiego 

b. kształtowania się granic polskich w drodze walki zbrojnej i arbitrażu 

międzynarodowego (konflikt z Ukraińcami, powstania śląskie, konflikt o Śląsk 

Cieszyński i Wilno, powstanie wielkopolskie, plebiscyty, wojna polsko-

bolszewicka) 

c. ośrodków władzy państwowej 1918-1919 

d. struktury społecznej i narodowościowej II Rzeczpospolitej 

e. konstytucji marcowej 

f. głównych partii politycznych II Rzeczpospolitej 

 

Cała drużyna rozwiązuje quiz korzystając z jednego urządzenia (smartfon, komputer). Quiz 

składa się z 25 pytań. W terminie bliższym finałowi uczestnicy otrzymają regulamin quizu wraz 

z godziną rozpoczęcia.  

 

11. Zwycięzcą zostanie zespół, który uzyska największą liczbę punktów w quizie. W przypadku 

wyników ex aequo o zwycięstwie zdecyduje dogrywka w postaci 15 pytań quizowych. 

12. Dla drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, 

wysyłane drogą pocztową przez Organizatora. 
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13. Terminy: 

 zgłaszanie uczestników – do 13 listopada 2020 r. 

 nadsyłanie prac – do 30 listopada 2020 r. 

 ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 7 grudnia 2020 r. 

 test online dla drużyn zakwalifikowanych do finału – 12-13 grudnia 2020 r.  

 finał konkursu – 18 grudnia 2020 r. 

 

14. Ochrona danych osobowych 

 Opiekun merytoryczny/ uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) potwierdzą znajomość i akceptację regulaminu, wyrażą 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi oraz wyrażą zgodę na 

publikację nazwiska i wizerunku na stronie internetowej i innych kanałach 

komunikacyjnych Organizatora. Zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 lub 6 regulaminu.  

 Opiekun merytoryczny/ uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) podają dane osobowe dobrowolnie.  

 Opiekun merytoryczny/ uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) mają prawo dostępu do danych osobowych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa,  

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 

do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach 

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie  

w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane 

osobowe zostaną usunięte. 

15. Postanowienia końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po 

opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

 

 

 

 

 

 



Ogólnopolski konkurs historyczny  

„»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry«”.                            

Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość  

i budowy struktur państwa (1917-1921) 

4 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(prosimy wypełniać oddzielnie dla każdej drużyny) 

Pełna nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………………..………..... 

Adres szkoły: kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr ............ 

E-mail: ……………………………………………… nr telefonu …………………………….. 

Uczestnicy konkursu:  

Drużyna nr ……. 

1. …………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko, klasa) 

2. ……………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko, klasa) 

3. ……………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, klasa) 

4. Nauczyciel – opiekun (imię, nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy): 

………………………………………………………………………………………… 

        ……………………………………….. 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 

METRYCZKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie) 

 

Tytuł pracy: 

 

 

Imiona i nazwiska autorów pracy: 

1. ……………………………………… 

 

2. ……………………………………… 

 

3. ………………………………………. 

Szkoła, klasa: 

 

 

 

[pieczęć szkoły] 

Telefony, fax, e-mail szkoły: 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna drużyny, 

nr telefonu: 

 

 

 

 

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

(podpis nauczyciela-opiekuna drużyny) 

Forma pracy: 
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Załącznik 3 
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5. http://www.polska1918-89.pl/pdf/1919-wojna-o-slask-cieszynski,1613.pdf 

6. http://www.polska1918-89.pl/pdf/gineli-za-cieszyn,5180.pdf 

7. http://www.polska1918-89.pl/pdf/ruch-ludowy-w-ii-rzeczypospolitej,4259.pdf 

8. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/101808,Wystawa-Powstania-slaskie-

19191921-do-pobrania.html 

9. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/103704,Wystawa-Wojna-z-bolszewikami-

Bitwa-warszawska-1920-do-pobrania.html 

10. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/85602,Wystawa-Powstanie-Wielkopolskie-

19181919-do-pobrania.html 

11. https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/64998,Drogi-

do-Niepodleglosci-takze-Ukrainy.html 

12. https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/25618,Zanim-

nastala-wolnosc-6-Dyplomacja-bez-panstwa.html 

13. https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/64668,Drogi-

do-Niepodleglosci.html 
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miescie/Tozsamosc_i_historia/Grzegorz_Nowik_Lingwistyczny_i_matematyczny__at

ak__na_szyfry_.pdf 

19. https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/tozsamosc-i-historia-lodzi/rok-jana-

kowalewskiego/ 

20. https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kryptologia-w-ii-rp-od-rewolucji-do-enigmy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jan-kowalewski-kryptolog-do-zadan-specjalnych/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jan-kowalewski-kryptolog-do-zadan-specjalnych/
https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/o-miescie/Tozsamosc_i_historia/Grzegorz_Nowik_Lingwistyczny_i_matematyczny__atak__na_szyfry_.pdf
https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/o-miescie/Tozsamosc_i_historia/Grzegorz_Nowik_Lingwistyczny_i_matematyczny__atak__na_szyfry_.pdf
https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/o-miescie/Tozsamosc_i_historia/Grzegorz_Nowik_Lingwistyczny_i_matematyczny__atak__na_szyfry_.pdf
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/tozsamosc-i-historia-lodzi/rok-jana-kowalewskiego/
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/tozsamosc-i-historia-lodzi/rok-jana-kowalewskiego/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kryptologia-w-ii-rp-od-rewolucji-do-enigmy/


Ogólnopolski konkurs historyczny  

„»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry«”.                            

Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość  

i budowy struktur państwa (1917-1921) 

8 

 

 

Załącznik nr 4  

 

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie opiekuna merytorycznego 

 

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego 

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

Nazwa szkoły ................................................................................................................................................. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Oto jest ktoś, kto odczytuje 

bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur 

państwa (1917-1921) organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź , ul. Orzeszkowej 31/35, a także w pełni 

akceptuję jego treść.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z organizacją i przebiegiem konkursu „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”.  

Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa 

(1917-1921) zamieszczonych w formularzu zgłoszenia. 

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych podczas wykorzystania pracy 

konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych  organizatora? 

 TAK  NIE 

Obowiązek informacyjny 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. udziału jako opiekuna merytorycznego w konkursie „Oto jest ktoś, kto odczytuje 

bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość  

i budowy struktur państwa (1917-1921); 
b. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowanie prac 

konkursowych w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach  

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia 

zgody. 
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Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 53 pkt. 5 ustawy o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykonywanie zadań 

w interesie publicznym – archiwizacja.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony  

i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak 

również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do 

danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, 

z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia 

rajdu oraz zakończenia publikacji relacji z rajdu na stronach internetowych organizatora i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz w publikacjach i materiałach 

multimedialnych Instytutu, a następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi w 

obowiązującym w Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

     ................................................                                  ………............................................................ 

(miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis opiekuna merytorycznego)           
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Załącznik nr 5  

 

 

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu  

 

Imię i nazwisko dziecka 

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

Wiek dziecka 

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

Nazwa pracy konkursowej 

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

Wyrażam zgodę na udział dziecka .........................................................................................  

                                                                                                 (imię i nazwisko) 

 

w konkursie „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki 

Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921) organizowanym przez Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego 

treść.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów 

związanych z organizacją i przebiegiem konkursu „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan 

Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921) 

zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu i metryczce pracy. 

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych dziecka (laureata)  

w przypadku wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy 

konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych organizatora? 

 TAK  NIE 
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Obowiązek informacyjny 
 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celach: 

a. udziału w konkursie „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na 

tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921) 

b. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej 

w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach  

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia 

zgody. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze - art. 53 pkt. 5 ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

wykonywanie zadań w interesie publicznym – archiwizacja. 

 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony  

i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 

adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz 

podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu,  

do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach  

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku  

z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia 

danych. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 
                                                                                                                                                                                                                                             

     ................................................                                  ………............................................................ 

(miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis opiekuna merytorycznego)           
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Załącznik nr 6 

 

 

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu  

 

 

Imię i nazwisko 

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

Nazwa pracy konkursowej 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Oto jest ktoś, kto odczytuje 

bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur 

państwa (1917-1921) organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź , ul. Orzeszkowej 31/35, a także w pełni 

akceptuję jego treść.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z organizacją i przebiegiem konkursu „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan 

Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921) 

zamieszczonych w formularzu zgłoszenia i metryczce pracy. 

  

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych podczas wykorzystania pracy 

konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych  organizatora? 

 TAK  NIE 

 

Obowiązek informacyjny 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. udziału w konkursie „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski 

na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921) 
b. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy 

konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach  
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i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia 

zgody. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 53 pkt. 5 ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykonywanie zadań w 

interesie publicznym – archiwizacja. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony  

i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak 

również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do 

danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z 

dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 

do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach  

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku  

z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

       ................................................                                  ………............................................................ 

(miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis opiekuna merytorycznego)           


