MÓJ PIERWSZY TELEFON - KONKURS
„Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci” – konkurs dla uczniów
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaprasza uczniów ze szkół
uczestniczących w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu „Twoje dane - Twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli” do udziału w konkursie.
Celem konkursu jest Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie w formie mini-poradnika,
infografiki lub filmu - istoty tego, czym jest mobilne bezpieczeństwo i ochrona prywatności
w Internecie. W ten sposób GIODO chce zwrócić szczególną uwagę na potrzebę stosowania zasad
ochrony danych osobowych podczas codziennego używania telefonu.Prace konkursowe
zaprezentowane w przystępnej formie wizualnej lub tekstowej powinny podkreślać kluczowe zasady
bezpieczeństwa i ochrony prywatności, o których należy pamiętać, włączając dzieci w świat mediów
cyfrowych. Ochrona danych osobowych to nie tylko odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych
przy korzystaniu z urządzeń mobilnych, to także świadoma ochrona danych osobowych oraz
poszanowanie prywatności swojej i osób bliskich.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Jak co roku na zwycięzców konkursu czekają
atrakcyjne nagrody. Prace konkursowe należy przesyłać do 8 maja 2018 roku na adres Biura
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
(Budynek Intraco), jak również w formie elektronicznej na adres e-mail:
giododzieciom@giodo.gov.pl.
Laureaci konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie do Warszawy na seminarium
podsumowujące Program, podczas którego wręczone zostaną nagrody, a także pamiątkowe dyplomy.
Dodatkowo prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na
wystawie podczas ww. seminarium, jak również na stronie internetowej GIODO pod adresem
www.giodo.gov.pl oraz w celu przygotowania krótkiego poradnika dla dzieci w tym zakresie.
Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymi w
Regulaminie konkursu. Informacje o uczestniku konkursu, jego opiekunie prawnym, prosimy
zamieścić w dołączonym do pracy, podpisanym oświadczeniu. Prosimy również o przesłanie
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych autora pracy,
zgodnie z załącznikiem do ww. Regulaminu.
PONIŻEJ PREZENTUJEMY KONKURSOWE PRACE (IKONOGRAFIKI) WYKONANE PRZEZ
UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY: AGATĘ KOWALCZYK, EMILIĘ WNĘK, IZABELĘ GAJDĘ, LENĘ
KOWALCZYK, NATALIĘ DYNIAK, NATALIĘ STAWARZ, OSKARA ŚMIECHOWSKIEGO.
TU TEŻ ZNAJDZIECIE KONKURSOWY FILM PRZYGOTOWANY NA KONKURS PRZEZ
ADRIANA OLSZEWSKIEGO I SZYMONA CIESIELSKIEGO (ze względu na długość nie został on
niestety zgłoszony do konkursu, zawiera jednak bardzo ważne treści - polecamy!)

