REGULAMIN KONKURSU
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI HIV/AIDS
przebiegającego pod hasłem
„HIV-WIEM! Jestem bezpieczny dla siebie i innych”
1. Postanowienia ogólne:
Hasło konkursu: „HIV-WIEM! Jestem bezpieczny dla siebie i innych”
Organizator konkursu: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Koszalinie,
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
2. Cel ogólny: zwrócenie uwagi na problem występowania zakażenia wirusem
HIV wśród młodych osób, powstrzymywanie ich od ryzykownych
zachowań, które mają zazwyczaj miejsce po spożyciu alkoholu lub
narkotyków.

-

Cele szczegółowe:
poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS wśród uczniów,
kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych,
rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem
HIV,
integrowanie uczniów na rzecz promocji zdrowia,
kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania
wiedzy.

3. Uczestnicy konkursu:
- konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych
4. Ramy czasowe trwania konkursu:
- zgłoszenie uczestnictwa do udziału w konkursie do dnia 26 listopada
2019r.
- do dnia 29 listopada 2019r. szkolny koordynator konkursu dostarcza do
organizatora załącznik nr 1 i nr 2
- przebieg i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 05 grudnia 2019r.
o godz. 11.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
ul. Ruszczyca 16.

5.
-

Tematyka konkursu:
Pochodzenie, budowa, biologia wirusa HIV
Źródła i drogi zakażenia HIV
Profilaktyka HIV/AIDS
Przebieg infekcji wirusowej
Układ odpornościowy człowieka, a wirus HIV
Ogólnopolskie kampanie społeczne na temat HIV/AIDS w Polsce
w latach 20014- 2019

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Szkoła chętna do udziału w konkursie wybiera 3 uczestników, do dnia 26
listopada 2019r. telefonicznie informuje organizatora o chęci uczestnictwa
w konkursie, do dnia 29 listopada dostarcza załącznik nr 1 i nr 2.
Oddelegowani uczniowie reprezentanci szkoły będą uczestniczyli
w zajęciach warsztatowych o charakterze konkursowym zakończonych
testem.
Pozostałe ustalenia uzgadniane będą telefoniczne przez pracownika PSSE ze
szkolnym koordynatorem konkursu.
7. Zasady nagradzania:
- Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsce oraz przyzna
wyróżnienia.
- Rodzaj nagród- nagrody rzeczowe.

8. Klauzula informacyjna
W związku z wymogami 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), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koszalinie jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: ul. Zwycięstwa 136, 75-613
Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@psse.koszalin.pl
4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod
adresem: iod@psse.koszalin.pl
5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do zebrania i oceny testów wiedzy, wyłonienia
laureatów konkursu, nagrodzenia laureatów konkursu, ogłoszenia wyników konkursu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami
Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji konkursu oraz przetwarzania danych tj. okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele
statystyczne.
8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych
przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści
danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie
Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.

