
REGULAMIN WYDZIAŁOWEGO KONKURSU Z ZAKRESU  

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 

§ 1  

[PRZEDMIOT KONKURSU] 

1. Przedmiotem Konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest prawo ochrony danych 

osobowych w brzmieniu aktualnie obowiązującym w czasie przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. Pytania konkursowe zawierają się w zagadnieniach przedmiotu do wyboru w 

semestrze zimowym „Ochrona danych osobowych” w bieżącym roku akademickim. 

 

§ 2 

[ORGANIZATOR] 

1. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Administratywistów UAM „Ad rem”. 

 

§ 3 

[UCZESTNICY] 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są studenci studiujący na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

 

§ 4 

[ZGŁOSZENIE] 

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie następują poprzez wypełnienie formularza 

udostępnionego internetowo przez Organizatora.  

2. Formularz zawiera: nazwisko, imię, rok i kierunek studiów, adres e-mail w domenie 

amu.edu.pl, numer indeksu.  

3. Podanie powyższych danych w formularzu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu przeprowadzenia Konkursu. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 5 

[ETAPY KONKURSU] 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony poprzez test składający się z 50 pytań w czasie 

wyznaczonym przez Organizatora. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik 

otrzyma 1 punkt. Nie przewiduje się punktów ujemnych za błędne odpowiedzi.  

2. Zwycięzcą zostaje uczestnik z największą ilością punktów.  

3. W przypadku remisu zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza oddała test 

Komisji.  

§ 6 

[KOMISJA KONKURSOWA] 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja, w której skład 

wchodzą: 

 

a. dr Maria Jędrzejczak – Opiekun Naukowy projektu; 

b. Patryk Pieniążek – Kierownik projektu; 

c. Natalia Kiziuk – Prezes Koła Naukowego Administratywistów UAM „Ad 

rem”. 

 

2. Komisja konkursowa wybierze spośród całego swojego składu Przewodniczącego.  

 

§ 7 

[NAGRODY] 

1. Dla trojga najlepszych uczestników Organizatorzy przewidują nagrody książkowe.  

2. Dodatkowo troje najlepszych uczestników zostanie zwolnionych z zaliczenia 

przedmiotu „Ochrona danych osobowych” prowadzonego przez dr Marię Jędrzejczak 

w ramach przedmiotów do wyboru w semestrze zimowym otrzymując ocenę bardzo 

dobrą.  

 

§ 8 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Organizatorzy Konkursu mają prawo do dokonywania wykładni postanowień 

niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu. 



 

 

 

Patryk Pieniążek 

/-/ 

Kierownik projektu 

„Czas na RoDoOo – chroń siebie i swoje dane osobowe „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zagadnienia konkursowe 

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

2. Ogólne podstawy dopuszczalności przetwarzania danych; 

3. Zgodność przetwarzania danych z prawem; 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych; 

5. Szczególne kategorie danych osobowych –dane sensytywne (wrażliwe); 

6. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą; 

7. Sprostowanie i usuwanie danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym”; 

8. Podmioty certyfikujące – warunki i tryb udzielania akredytacji, a następnie warunki i 

tryb dokonywania certyfikacji; 

9. Podmioty ochrony danych –administrator, podmiot przetwarzający, inspektor ochrony 

danych; 

10. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych –

odpowiedzialność i sankcje za niezgodne z prawem przetwarzanie danych. 

 

Termin konkursu: 11.01.2023 r. godz. 12:00 

Miejsce: sala 2.1 CIN 

 

 

Czas na rozwiązanie: 60 min  


