
REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU WIEDZY O PORTUGALII I BRAZYLII 
 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-

Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, działający poprzez własną jednostkę organizacyjną tj. Centrum Języka 

Portugalskiego/Camões (CJP/C).  

 

Cele konkursu: 

1. Sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu historii, geografii oraz kultury Portugalii i Brazylii uczniów starszych 

klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania informacji nt. Portugalii i Brazylii. 

3. Nawiązanie kontaktów między Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS a społecznościami szkolnymi.  

 

Organizacja konkursu: 

1. Konkurs składa się z jednej części pisemnej przeprowadzonej oddzielnie dla uczniów starszych klas szkół 

podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do połączenia 

w/w kategorii. 

2. Na test konkursowy składają się zadania w formie testu wyboru, do uzupełnienia itp. Czas na rozwiązanie testu 

wynosi 60 minut. 

3. W wypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez najlepszych uczestników organizatorzy mogą przeprowadzić 

drugi etap w formie ustnej. 

4. Chętni do wzięcia udziału w konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni) powinni 

zgłosić swoje uczestnictwo do dnia 26.11.2018 wypełniając i przesyłając FORMULARZ KONKURSOWY,  

generowany w formie elektronicznej poprzez stronę (https://www.umcs.pl/pl/konkurs-wiedzy-o-portugalii-i-

brazylii,5723,1.lhtm). 
5. Jeżeli uczeń lub grupa uczniów przygotowywana jest do konkursu przez nauczyciela danej szkoły, nauczyciel ten 

obowiązany jest wypełnić i przesłać FORMULARZ DLA NAUCZYCIELA, generowany w formie elektronicznej 

poprzez stronę (https://www.umcs.pl/pl/konkurs-wiedzy-o-portugalii-i-brazylii,5723,1.lhtm). 

6. Zgłoszenie uczestnika do konkursu możliwe jest wyłącznie w oparciu o jego, a w przypadku osób niepełnoletnich 

jego rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby 

związane z przeprowadzeniem konkursu. 

7. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem 

braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia 

danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

8. W celu organizacji konkursu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane 

osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy UMCS. W przypadku skorzystania z 

tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność 

przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

10. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe (zgodnie z formularzem) podawane są przez osoby, 

których dane dotyczą, a w przypadku dzieci, będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, 

dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w 

celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. 

Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do 

państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jej opiekunowi 

prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych 

z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator 

danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. 

11. Konkurs zostanie przeprowadzony 7.12.2018 o godz. 12.15. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się 

poinformować o zmianach wszystkich uczestników konkursu, jak również nauczycieli, którzy wypełnili  

i przesłali formularz, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu. 

12. Prace uczniów ocenia komisja, w skład której wejdą pracownicy Zakładu Studiów Portugalistycznych UMCS, 

upoważnieni do dostępu do danych osobowych uczestników konkursu. 

13. Wyniki konkursu – za zgodą osób zainteresowanych - zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Języka 

Portugalskiego (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htms) oraz przesłane e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół oraz 

nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu, najpóźniej 14 dni po przeprowadzeniu 

konkursu. 

14. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez CJP/C. 
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Konkurs wiedzy o Portugalii i Brazylii 

FORMULARZ KONKURSOWY DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

ORAZ UCZNIÓW POMIĘDZY 16 A 18 ROKIEM ŻYCIA 
 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 

Dodatkowe dane obowiązkowe: 

pełna nazwa szkoły  

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

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

adres szkoły 

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

aktualny e-mail i telefon szkoły 

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

w przypadku zespołu szkół obowiązkowo 

zaznaczyć, czy jest to:  

 szkoła podstawowa  

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 
 

e-mail do kontaktu:  

 

 

(pole obowiązkowe) 

Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się 

powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach 

związanych z organizacją konkursu. 
 

 

(pole obowiązkowe) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii i w pełni go akceptuję. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

ORAZ UCZNIÓW POMIĘDZY 16 A 18 ROKIEM ŻYCIA 
 

 

(pole obowiązkowe)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 

Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões, a także 

kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w 

przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia 

danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

 

 

(pole nieobowiązkowe) 

Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko) na stronie internetowej Centrum Języka 

Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htms). 

 
 

(pole nieobowiązkowe) 

Wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko) e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół oraz 

nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu. 
 

 

(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że: 

 administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 

20-031 Lublin, 

 w celu organizacji konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych 

dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu, 

 podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, brak 

podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie wiedzy o Portugalii i Brazylii, 

 dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie uzasadnionym 

interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

 przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu 

do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy 

UMCS, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej odwołanie nie będzie miało 

wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy 

udział w konkursie wiedzy o Portugalii i Brazylii. Zostałam/em także poinformowana/y o prawie zgłoszenia skargi do organu 

nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

 dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód zawartymi w 

formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w 

organizacji konkursu, 

  administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. 
 

 
(pole obowiązkowe w przypadku zgłoszenia osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, w przypadku akceptacji uczestnictwa dziecka w konkursie) 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka, którego dane zostały podane powyżej oraz aprobuję złożone przez dziecko oświadczenia 

zgód. 
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Konkurs wiedzy o Portugalii i Brazylii 

FORMULARZ KONKURSOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (DO 16 ROKU ŻYCIA) 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia zgłaszanego do udziału w konkursie) 
 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 

Dodatkowe dane obowiązkowe: 

pełna nazwa szkoły  

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

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

adres szkoły 

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

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

aktualny e-mail i telefon szkoły 

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

w przypadku zespołu szkół obowiązkowo 

zaznaczyć, czy jest to:  

 szkoła podstawowa  

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 
 

 

e-mail do kontaktu:  

 

 

 (pole obowiązkowe)  

Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się 

powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach 

związanych z organizacją konkursu. 
 

 

(pole obowiązkowe) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii i w pełni go akceptuję. 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (DO 16 ROKU ŻYCIA) 

 

 

(pole obowiązkowe) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 

Lublin, danych osobowych mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną, które zostały podane powyżej, w celu organizacji 

konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões, a także kontaktu w sprawach związanych z jego 

organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania 

danych lub wycofania zgody. 
 

 

(pole nieobowiązkowe)  

Wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu mojego dziecka/dziecka nad którym sprawuję opiekę prawną, z użyciem jego danych osobowych 

(imienia i nazwiska), na stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htms)  
 

 

(pole nieobowiązkowe) 

Wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu mojego dziecka/dziecka nad którym sprawuję opiekę prawną, z użyciem jego danych osobowych 

(imienia i nazwiska), e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół oraz nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 5 

Regulaminu. 
 

 

(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że: 

 administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 

20-031 Lublin, 

 w celu organizacji konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych 

dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu, 

 podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, brak 

podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie wiedzy o Portugalii i Brazylii, 

 dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie uzasadnionym 

interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

 przysługują mi jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu,  na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną, ich sprostowania, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do 

przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność 

działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. Skorzystanie z tego prawa uniemożliwi udział dziecka w konkursie wiedzy o 

Portugalii i Brazylii. Mam także prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, 

 dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód zawartymi w 

formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w 

organizacji konkursu, 

  administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. 
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Konkurs wiedzy o Portugalii i Brazylii 

FORMULARZ DLA NAUCZYCIELA 
 

Imię i nazwisko:  

E-mail kontaktowy:   

Pełna nazwa szkoły:   

Adres szkoły:  

w przypadku zespołu szkół 

obowiązkowo zaznaczyć, czy jest to:  
 szkoła podstawowa  

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 

Liczba uczniów przygotowywanych do 

konkursu przez nauczyciela 
 

 

 (pole obowiązkowe) 

Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się 

powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach 

związanych z organizacją konkursu. 

 

 

(pole obowiązkowe) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii i w pełni go akceptuję. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

(pole obowiązkowe)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-

Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu współpracy przy organizacji konkursu wiedzy o Portugalii i 

Brazylii przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej działający poprzez Centrum Języka Portugalskiego/Camões, a także kontaktu 

w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w 

przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

 

 

(pole nieobowiązkowe) 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii lub innych konkursach 

organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões. 

 
 

(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że: 

 administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-

Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, 

 w celu nawiązania współpracy przy konkursie wiedzy o Portugalii i Brazylii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

pozyskuje od nauczycieli dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu, 

 podanie przez nauczycieli danych w formularzu i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu 

przetwarzania tj. nawiązanie współpracy przy organizacji konkursu i przesyłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną 

informacji o konkursie, jak również podziękowań dla nauczyciela, 

 dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie 

uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie 

będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

 dane będą dalej przetwarzane jedynie w przypadku zaznaczenia zgody na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach 

konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii lub innych konkursach organizowanych przez Centrum Języka 

Portugalskiego/Camões. 

 przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w 

tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub 

usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawo do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy 

czym jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania w okresie obowiązywania zgody, natomiast 

skorzystanie z tego prawa będzie skutkować usunięciem danych z bazy nauczycieli nawiązujących współpracę przy 

organizacji konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii. Mam także prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego 

monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,  

 dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych na mocy przepisów prawa lub takich, z 

którymi administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu.  

 administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą 

można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. 

 


