
 

 

 

INSTRUKCJA DLA KOMISJI SZKOLNEJ   
OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE 

I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

1. Komisja Szkolna odpowiedzialna jest za prawidłowość przeprowadzenia etapów 

Olimpiady realizowanych w szkołach.  

2. Komisja Szkolna liczy dwie osoby i jest powoływana przez dyrektora szkoły. W skład 

Komisji Szkolnej mogą wchodzić nauczyciele z danej szkoły. Komisja Szkolna może 

dodatkowo zaprosić kolejne osoby do pomocy w sprawowaniu nadzoru nad 

uczestnikami podczas Olimpiady, w celu zapewnienia należytego przebiegu etapu.  

3. Bezpośredni nadzór nad pracą Komisji Szkolnej sprawuje dyrektor szkoły. 

4. Członkowie Komisji  Szkolnej mogą zostać zobowiązani przez dyrektora placówki do 

rejestracji uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   

5. Uczestnik Olimpiady podlega dyskwalifikacji przez Komisję Szkolną, jeżeli w trakcie 

rozdawania/zbierania prac lub w czasie przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi: 

pracuje niesamodzielnie, posiada jakiekolwiek włączone urządzenie 

telekomunikacyjne lub elektroniczny nośnik informacji/danych, korzysta z 

jakichkolwiek materiałów (książek, skryptów, opracowań itp.) lub form łączności 

komunikacyjnej.  

6. Komisja Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika niestosującego się także do 

innych zasad wynikających z Regulaminu.  

7. Komisja Szkolna odpowiedzialna jest także za udostępnienie oraz zebranie 

podpisanych klauzul informacyjnych od wszystkim uczestnikom Olimpiady. W 

przypadku zaś osób niepełnoletnich zobowiązani są do poinformowania opiekunów 

prawnych o konieczności pozyskania ich zgód na udział nieletniego w Olimpiadzie - 

stosowne wzory dokumentów znajdują się na stronie Olimpiady w zakładce 

„Dokumenty”.  

8. Każdy z członków Komisji Szkolnej oraz osoba zgłaszająca Szkołę do udziału w 

Olimpiadzie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady oraz 

klauzulą informacyjną dot. przetwarzania ich danych osobowych. Zapoznanie się z ww. 



 

dokumentami osoby potwierdzają poprzez złożenie podpisu pod odpowiednim 

dokumentem stanowiącym integralną część niniejszej instrukcji (wzory zgód wraz z 

klauzulami informacyjnymi znajdują się poniżej). 

9. Dokumenty, o których stanowi pkt 8 powyżej winny być przechowywane u Dyrektora 

placówki w sposób zapewniający ich integralność oraz bezpieczeństwo. Zgody osób 

zgłaszających, członków Komisji Szkolnej jak i wszystkich uczestników winny zostać 

okazane Organizatorowi lub członkom Komitetu Głównego lub członkom Komitetu 

Okręgowego podczas potwierdzania obecności uczestników na III etapie Olimpiady. 

W razie nie dostania się do III etapu Olimpiady przez żadnego z uczestników z danej 

placówki szkolnej, zgody o których stanowi zdanie poprzednie winny być udostępnione 

Organizatorowi w formie skanu na adres e-mail: olimpiada@iws.gov.pl w terminie 5 

dni roboczych od dnia opublikowania listy uczestników zakwalifikowanych do III 

etapu Olimpiady.    

10. Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest przeprowadzenie, zgodnie z określonymi przez 

Organizatora zasadami eliminacji szkolnych. W przypadku przeprowadzenia 

Olimpiady w formie online członkowie Komisji Szkolnej zobowiązani są do nadzoru 

nad przeprowadzeniem testu oraz przygotowania sali ze stanowiskami komputerowymi 

z dostępem do Internetu. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu przez 

uczestników należy sprawdzić czy na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mail wpłynął 

link z formularzem testowym.  

11. W przypadku zaistnienia przeszkód, o których stanowi § 4.1 ust. 2 Regulaminu 

Olimpiady członkowie Komisji Szkolnej zobowiązani są do wydruku nadesłanego 

testu, a następnie po rozwiązaniu przez uczestników, do sporządzania skanu oraz jego 

przesłania Organizatorowi na adres olimpiada@iws.gov.pl. 

12. W dniu 28 października odbędzie się test funkcjonalności udostępnianych 

formularzy. Na adres e-mail wskazany przez osobę zgłaszającą zostanie przesłany link 

do próbnego testu. Link aktywny będzie w godzinach 9.30-12.00. W przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości Komisja Szkolna winna niezwłocznie 

przesłać informację Organizatorowi na adres olimpiada@iws.gov.pl. Wraz z linkiem 

przesłana zostanie również instrukcja do obsługi formularza testowego.  
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WZÓR DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SZKOŁĘ DO OLIMPIADY  

 

Zgoda na przetwarzanie danych w związku ze zgłoszeniem placówki do udziału w   

Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości 

Imię i nazwisko  

 ________________________________ 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko oraz 

adres e-mail1* w związku ze zgłoszeniem placówki szkolnej do  uczestnictwa w Olimpiadzie 

Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanej przez Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości („Organizator”) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Olimpiady.   

  

Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  

Powyższa zgoda udzielona zostaje w związku z treścią art. 6 ust. 1 l.it. a w zw. z art. 7 

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 ) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Przekreślić, jeżeli podany został adres e-mail placówki szkolnej  



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej RODO, informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających placówkę szkolną do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o 

Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, dalej „Olimpiada” jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 22 826 

03 63 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iws@iws.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, adres e-mail: lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 

3. Dane osobowe osób zgłaszających placówkę szkolną do udziału w Olimpiadzie są przetwarzane przez administratora 

w celu organizacji i przeprowadzenia Olimpiady, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa 

lub umowy. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Olimpiady, nie dłużej jednak niż  okres 1 

(jednego) roku od zakończenia Olimpiady, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Olimpiada 

została zakończona. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych 

w art. 15-17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane 

dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub 

inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia placówki szkolonej do wzięcia udziału w 

Olimpiadzie. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Wszelkie dane zebrane w ramach prowadzonej Olimpiady pochodzą wprost od osób zgłaszających. 

Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z powyższą klauzulą informacyjną oraz, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o 

Regulaminie Olimpiady mieszczącym się pod adresem: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/ i w pełni go akceptuję. 

Data i Podpis 

 ________________________________ 
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WZÓR DLA CZŁONKÓW KOMISJI SZKOLNEJ   

 

Zgoda na przetwarzanie danych w związku pełnieniem funkcji członka Komisji Szkolnej w 

placówce zgłoszonej do udziału w   

Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości 

Imię i nazwisko  

 ________________________________ 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko oraz 

adres e-mail w związku z pełnieniem funkcji członka Komisji Szkolnej w placówce szkolnej 

biorącej udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanej przez 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości („Organizator”) w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Olimpiady.   

  

Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  

Powyższa zgoda udzielona zostaje w związku z treścią art. 6 ust. 1 l.it. a w zw. z art. 7 

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 ) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej RODO, informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych osób pełniących funkcję członków Komisji Szkolnych („KS”) w szkołach 

biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, dalej „Olimpiada” jest Instytut 

Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem 

można skontaktować się telefonicznie: 22 826 03 63 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iws@iws.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, adres e-mail: lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 

3. Dane osobowe członków KS są przetwarzane przez administratora w celu organizacji i przeprowadzenia Olimpiady, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa 

lub umowy. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Olimpiady, nie dłużej jednak niż okres 1 

(jednego) roku od zakończenia Olimpiady, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Olimpiada 

została zakończona. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych 

w art. 15-17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane 

dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub 

inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w przeprowadzeniu Olimpiady w charakterze 

członka KS. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Wszelkie dane zebrane w ramach prowadzonej Olimpiady pochodzą od członków KS lub od osób zgłaszających 

daną placówkę szkolną. 

Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z powyższą klauzulą informacyjną oraz, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o 

Regulaminie Olimpiady mieszczącym się pod adresem: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/ i w pełni go akceptuję. 

 

Data i podpis  

 

________________________________ 
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