
 

 

Międzyprzedszkolny turniej wiedzy „Mały przedsiębiorca” 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 r., ogłaszamy turniej, który będzie inspiracją 

do odkrywania potencjału dzieci jako małych przedsiębiorców. Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko 

samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat 

racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W tym roku szkolnym realizowane działania będą miały 

charakter stacjonarny.                                           

REGULAMIN  TURNIEJU 

ORGANIZATORZY: 

1. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile 

2. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile 

CELE TURNIEJU: 

➢ upowszechnienie edukacji ekonomiczno-finansowej wśród dzieci, 

➢ rozbudzanie postawy przedsiębiorczej, 

➢ przybliżanie zagadnień ze świata zawodów oraz pracy, 

➢ kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania finansami, 

➢ rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, 

➢ integracja placówek przedszkolnych i promocja w środowisku lokalnym. 

UCZESTNICY: 

Dwoje dzieci w wieku 6 lat – przedstawiciele przedszkola. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Turnieju dokonuje się poprzez podanie pełnej nazwy przedszkola, 

podanie imienia i nazwiska dziecka, załączenie zgody opiekuna prawnego na udział uczestnika  

w Turnieju /załącznik 1/. 

3. Powyższe dane należy dostarczyć w wersji papierowej do Publicznego Przedszkola nr 5 im. 

Niezapominajki w Pile, ul. Konopnickiej 7, 64-920 Piła. 

4. Termin zgłoszenia udziału przedszkola w turnieju: 10 listopada 2022 r. 

5. Turniej odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. 

Niezapominajki w Pile. 



 

6. Zadania jakie mają wykonać dwuosobowe zespoły dzieci sześcioletnich są dostosowane do ich 

wieku i możliwości.  

7. Wizerunek Uczestnika może zostać wykorzystany na stronach internetowych Organizatorów do 

celów związanych z promowaniem działalności Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki           

w Pile oraz CWRKDiZ w Pile, na podstawie zgody wyrażonej przez prawnych opiekunów 

uczestnika Turnieju. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

8. Rozstrzygnięcie Turnieju nastąpi tego samego dnia po zliczeniu punktów za wykonanie 

poszczególnych zadań. 

9. Organizatorzy przewidują upominki oraz dyplomy dla wszystkich Uczestników. 

10. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału i  życzymy dobrej zabawy                                        

Organizatorzy Ewa Krupka-Zaręba oraz Anita Jaskólska-Gesek 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją międzyprzedszkolnego turnieju wiedzy „Mały przedsiębiorca” (dalej: Turnieju) będą 

przetwarzane dane osobowe uczestników Turnieju, dlatego, na podstawie art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:  

1. W ramach organizowania Turnieju, dochodzi do współpracy między Publicznym Przedszkolem nr 5 

im. Niezapominajki w Pile i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w 

Pile. Podmioty te współadministrują danymi osobowymi, co oznacza, że wspólnie decydują o 

zasadach pracy na tych danych. 

2. Współadministratorami danych osobowych (dalej: Współadministratorzy) uczestników Turnieju są: 

a. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile, ul. Konopnickiej 7, 64-920 Piła,             

z którym można kontaktować się pisząc na adres siedziby, wysyłając e-mail na adres 

pp5@cuw.pila.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 212 32 77 Publiczne Przedszkole nr 5 

im. Niezapominajki w Pile powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: 

inspektor@bezpieczne-dane.eu  
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b. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 

64-920 Piła, z którym można kontaktować się pisząc na adres siedziby, wysyłając e-mail na 

adres sekretariat@cwrkdiz.pila.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 307 00 04. Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile powołało Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych pisząc e-mail na adres: iod@cwrkdiz.pila.pl. 

3. Przeprowadzenie i realizacja Turnieju, w tym jego rozstrzygnięcie, publikacja informacji o 

laureatach Turnieju – zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane w związku z udziałem w przeglądzie przysługują 

następujące prawa: 

• dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych 

• do żądania sprostowania danych 

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym 

• do żądania ograniczenia przetwarzania 

• niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

5. Dane mogą być przekazywane do Państw spoza EOG i organizacji międzynarodowych, jeżeli 

publikacja będzie obejmowała m.in. Facebooka. 

6. Odbiorcy danych (lub kategorie odbiorców) 

• Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. organy kontrolujące Współadministratorów.  

• Podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

w związku z przedmiotem współpracy oraz współorganizatorzy konkursu. 

7. Podanie danych osobowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju. 

8. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
mailto:iod@cwrkdiz.pila.pl


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Turnieju wiedzy Mały Przedsiębiorca 

 

 

METRYCZKA 

Imiona i nazwiska uczestników 

/wypełnić drukowanymi literami/ 

1. 

2. 

Pełna nazwa przedszkola  

Telefon i adres e-mail przedszkola  

Imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna uczestników 

 

 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział uczestnika w Turnieju wiedzy Mały Przedsiębiorca  

 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym  

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 Zgadzam się na udział mojej podopiecznej / mojego podopiecznego w Turnieju wiedzy Mały Przedsiębiorca, a zatem na 

akceptację warunków Regulaminu tego Konkursu. 

 

 

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

(data)     (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Turnieju wiedzy Mały Przedsiębiorca 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że ja/my niżej podpisany/podpisani ………………………………………………………… 

wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka …………………………………… 

w zakresie form publikacji. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności używanie, obróbkę, powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek  

i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii  

i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku 

Administratora i Współadministratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Niniejsza zgoda jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Przetwarzanie będzie polegało na 

publikowaniu wizerunku w formach i kanałach, wykorzystywanych przez Administratora  

i Współadministratora do promowania własnej działalności. 

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

     (data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 
INFORMACJA 

1. W ramach organizowania Turnieju, dochodzi do współpracy między Publicznym Przedszkolem nr 5 im. Niezapominajki w Pile i Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Podmioty te współadministrują danymi osobowymi, co oznacza, że wspólnie decydują o zasadach pracy na tych 
danych. 

2. Współadministratorami danych osobowych (dalej: Współadministratorzy) uczestników Turnieju są: 

• Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile, ul. Konopnickiej 7, 64-920 Piła, z którym można kontaktować się pisząc na adres siedziby, 

wysyłając e-mail na adres pp5@cuw.pila.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 2123277 Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile 

powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

• Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, z którym można kontaktować się pisząc na 

adres siedziby, wysyłając e-mail na adres sekretariat@cwrkdiz.pila.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 307 00 04. Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: 
iod@cwrkdiz.pila.pl. 

3. Przeprowadzenie i realizacja Turnieju, w tym jego rozstrzygnięcie, publikacja informacji o laureatach Turnieju – zadania realizowane w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. CEL PRZETWARZANIA 

Promowanie działalności Administratora i Współadministratora w związku z organizowanym Turniejem. 

5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą 

6. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców) 

• Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Współadministratorów.  

• Podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z przedmiotem współpracy oraz współorganizatorzy 

konkursu 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU) 

Do czasu wycofania zgody. 

8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

• dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych 

• do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia oświadczenia) 

• do żądania sprostowania danych 

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym 

• do żądania ograniczenia przetwarzania 

• do sprzeciwu wobec przetwarzania 

• niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

9. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Dane mogą być przekazywane do Państw spoza EOG i organizacji międzynarodowych, jeżeli publikacja będzie obejmowała m.in. Facebooka. 

10. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM 

ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody na przetwarzanie nie wpłynie negatywnie na ocenę dziecka oraz na jego udział w Turnieju. 

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
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