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Konkurs Biologiczny „Polimeraza”  

edycja II 

rok szkolny 2022/2023 

 

Regulamin 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Biologiczny „Polimeraza”, zwany dalej „Konkursem”, jest 

zawodami wiedzy o zasięgu wojewódzkim.  

2. Organizatorem Konkursu jest XL Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. 

Platynowa 1, 00-808 Warszawa, tel. +48 22 620 99 68, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Kontakt z organizatorami konkursu: polimeraza@zeromski.waw.pl 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie województwa 

mazowieckiego, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Opiekunem Uczestnika, zwanym dalej „Opiekunem”, może być 

nauczyciel biologii, fizyki, chemii, geografii lub przyrody. 

6. Organizator nie pobiera opłat za udział w konkursie. 

7. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I. szkolnego, przeprowadzanego w siedzibach macierzystych szkół 

Uczestników Konkursu, mający formę testu zawierającego zadania 

jednokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem 

tematycznym konkursu; 

II. wojewódzkiego, przeprowadzanego w siedzibie Organizatora, mającego 

formę testu wielokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności, mogącego 

zawierać pytania otwarte z wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem 

tematycznym konkursu. 
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§ 2. 

Cele i tematyka Konkursu 

1. Celami Konkursu są: 

a) planowanie i organizacja własnej pracy; 

b) rozwijanie zainteresowań tematyką biologiczną; 

c) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli; 

d) wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwoju ich wiedzy  

i umiejętności; 

e) pogłębienie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania komórki, genetyki 

(w tym chorób genetycznych człowieka) oraz ekologii (w tym cech 

populacji, oddziaływań między organizmami oraz zależności między 

organizmami i środowiskiem ich życia); 

f) pogłębienie umiejętności związanych z metodą naukową (w tym 

planowanie i przeprowadzanie doświadczeń oraz obserwacji i 

wnioskowania w oparciu o ich wyniki); 

g) zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają w sposób świadomy, 

dojrzały i uporządkowany zrozumieć otaczający świat. 

2. Tematyka konkursu obejmuje: 

a) na etapie szkolnym:  

• związki chemiczne budujące komórkę i organizmy; 

• budowę komórki eukariotycznej oraz jej funkcjonowanie; 

• podstawowe pojęcia z zakresu genetyki klasycznej (np. allel, gen, 

genotyp, fenotyp, krzyżówka genetyczna itp.); 

• podstawowe reguły dziedziczności, w tym I i II prawo Mendla, 

dziedziczenie płci, dziedziczenie z niepełną dominacją itp.; 

• zmiany w materiale genetycznym – mutacje genowe (punktowe) i 

chromosomowe; 

b) na etapie wojewódzkim: zagadnienia, o których mowa w pkt. 2. a) oraz: 

• choroby genetyczne człowieka i sposoby ich dziedziczenia;  

• analiza rodowodów człowieka; 
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• podstawowe pojęcia z zakresu ekologii (np. populacja, biocenoza, 

ekosystem itp.); 

• cechy populacji; 

• oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne oraz zależności 

pokarmowe między organizmami. 

§ 3. 

Organizacja i przebieg Konkursu 

1. Szkoły zgłaszają chęć udziału swoich uczniów w Konkursie w terminie do dnia  

10 lutego 2023 r. 

2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Opiekun poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do regulaminu) oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych zgód 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestników na udział w Konkursie  

wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do regulaminu) w terminie wskazanym  

w § 3. ust. 1. pocztą (tradycyjną) na adres: XL Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,  

ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS – POLIMERAZA”.  

3. O terminie wpłynięcia zgłoszenia do Konkursu decyduje data stempla 

pocztowego. 

4. Po weryfikacji danych Organizator przesyła Opiekunom oraz szkołom 

macierzystym Uczestników, do dnia 28 lutego 2023 r., drogą mailową na 

wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do dalszej korespondencji, arkusz 

konkursowy do przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu.  

5. Etap szkolny Konkursu przeprowadzają Opiekunowie w swoich szkołach 

macierzystych jednego wybranego dnia w ustalonym z Uczestnikami w terminie  

od 6 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r. Czas pracy z arkuszem wynosi 45 

minut.  

6. Organizator dnia 13 marca 2023 r. przesyła Opiekunom oraz szkołom 

macierzystym Uczestników drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres 

mailowy do dalszej korespondencji klucz prawidłowych odpowiedzi.  

7. Prace konkursowe Uczestników w eliminacjach etapu szkolnego są sprawdzane 

przez Opiekunów.  
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8. Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się Uczestnicy, którzy uzyskali w etapie 

szkolnym co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia. 

9. W przypadku zakwalifikowania i udziału Uczestników w etapie wojewódzkim 

Konkursu, arkusze konkursowe z etapu szkolnego pozostają w macierzystej 

szkole Uczestnika do dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu (imion i 

nazwisk laureatów).  

10. Opiekunowie przesyłają Organizatorowi wypełniony formularz zawierający listę 

Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (załącznik nr 3  

do regulaminu) do dnia 17 marca 2023 r. w sposób określony w pkt. § 3. ust. 2. 

Organizator ma prawo wglądu do arkuszy konkursowych z etapu szkolnego. 

11. Etap wojewódzki przeprowadza Organizator w siedzibie Organizatora w dniu  

15 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00. Czas pracy z arkuszem wynosi 60 minut. 

12. Prace Uczestników z etapu wojewódzkiego są kodowane. Kod otrzymuje 

Uczestnik oraz Opiekun podczas etapu wojewódzkiego Konkursu.  

13. Uczestnicy przystępujący do Konkursu na etapie wojewódzkim obowiązani są 

okazać legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

14. Niestawienie się Uczestnika na eliminacje w etapie wojewódzkim w terminie 

przeprowadzania Konkursu oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez 

Organizatora miejscu, pozbawia Uczestnika możliwości dalszego udziału w 

Konkursie. Spóźniony Uczestnik może za zgodą Organizatora być dopuszczony 

do eliminacji na etapie wojewódzkim Konkursu, ale bez możliwości wydłużenia 

czasu ich trwania. 

15. Szkoła macierzysta Uczestnika ma obowiązek zapewnienia Uczestnikom opieki 

na czas eliminacji w etapie wojewódzkim, odbywającym się w siedzibie 

Organizatora, którą może sprawować opiekun. W przypadku gdy osobą 

sprawującą opiekę nad Uczestnikiem będzie inna osoba niż Opiekun, należy za 

pośrednictwem Opiekuna i/lub szkoły macierzystej poinformować o tym 

Organizatora. 

16. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ani Opiekunom zakwaterowania  

oraz dojazdu do siedziby Organizatora oraz nie pokrywa kosztów z tym 

związanych poniesionych przez Uczestników i ich Opiekunów.  

17. Arkusze konkursowe z etapu wojewódzkiego sprawdza Koordynator Konkursu 

powołany przez Organizatora. O kolejności miejsc decyduje wynik punktowy 

uzyskany w etapie wojewódzkim. W przypadku równej liczby punktów o kolejności 
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miejsc decyduje wynik uzyskany w etapie szkolnym. Jeśli liczba punktów 

uzyskanych w etapie szkolnym będzie równa, przyznawane jest miejsce ex 

aequo. 

18. Organizator przesyła macierzystym szkołom Uczestników drogą mailową  

na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy szkoły oraz Opiekunom wyniki 

Uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu do dnia 5 maja 2023 r. Wyniki 

Uczestników zawierają: kod, uzyskaną liczbę punktów w etapie wojewódzkim 

oraz nazwę szkoły macierzystej. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora: www.zeromski.waw.pl . 

19. Organizator przesyła macierzystym szkołom Uczestników drogą mailową  

na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy szkoły oraz Opiekunom ostateczne 

wyniki Uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu, w tym informację o zajętych 

przez nich miejscach w Konkursie do dnia 29 maja 2023 r.  

20. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu oraz nazwa ich szkoły macierzystej 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 29 maja 

2023 r. 

21. Na etapie wojewódzkim Konkursu, w zadaniach zamkniętych, za wybór i 

zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi Uczestnik otrzymuje 1 punkt, za 

nieudzielenie odpowiedzi – 0 punktów, a za wybór i zaznaczenie każdej błędnej 

odpowiedzi Uczestnikowi odejmowany jest 1 punkt. Sposób punktowania zadań 

otwartych określony jest w arkuszu konkursowym. 

22. Każdy Uczestnik może mieć ze sobą kalkulator prosty i linijkę prostą.  

§ 4 

Laureaci 

1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik etapu wojewódzkiego, który zajął I, II lub III 

miejsce. Dopuszczalne jest przyznanie miejsc ex aequo w sytuacji określonej  

w § 3. ust. 17.  

2. Dla laureatów Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe.  

3. Wszyscy Uczestnicy etapu wojewódzkiego oraz ich Opiekunowie otrzymają 

dyplomy potwierdzające udział w Konkursie. 

4. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 

about:blank
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5. Wyniki Konkursu (imiona i nazwiska laureatów oraz nazwa szkoły macierzystej 

laureatów) będą publikowane na stronie internetowej Organizatora: 

www.zeromski.waw.pl  

6. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym z macierzystą szkołą 

laureatów, nie później niż do dnia 9 czerwca 2023 r. 

§ 5 

Odwołanie 

1. Uczestnik i jego Opiekun mają prawo wglądu do arkusza konkursowego 

Uczestnika z etapu wojewódzkiego w siedzibie Organizatora, w terminie 

uzgodnionym z Organizatorem. 

2. Uczestnik może, za pośrednictwem Opiekuna, odwołać się na piśmie do 

Organizatora od wyniku Konkursu, w terminie do dnia 12 maja 2023 r. 

3. W przypadku odwołania od wyniku, Organizator powołuje Komisję Odwoławczą,  

w skład której wchodzi dyrektor XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie lub jego zastępca jako 

przewodniczący oraz dwóch nauczycieli przedmiotów przyrodniczych jako 

członkowie komisji. Komisja w terminie do dnia 23 maja 2023 r. weryfikuje 

arkusze konkursowe i rozstrzyga o wynikach Konkursu. Rozstrzygnięcie komisji 

jest ostateczne. 

§ 7. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji 

Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie podpisanego  

przez rodziców (prawnych opiekunów) Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych, które stanowi 

załącznik 2 do regulaminu. Termin złożenia oświadczenia upływa z datą 

zgłoszenia Uczestników, o której mowa w § 3. ust. 1. Oświadczenie składa 

macierzysta szkoła Uczestnika za pośrednictwem Opiekuna: pocztą (tradycyjną) 

about:blank
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na adres: XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana 

Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa, z dopiskiem 

„KONKURS – POLIMERAZA”. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) są opisane w Klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych, zawartej w załączniku nr 2 do regulaminu. 

4. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.  

W przypadku cofnięcia lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celach określonych w regulaminie bądź żądania ich usunięcia, Uczestnik 

zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs realizowany jest z dostosowaniem do obowiązujących rozporządzeń  

i zaleceń Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu etapu wojewódzkiego,  

ze względu na organizację pracy szkoły.  

3. O zmianie terminu Opiekunowie i szkoły macierzyste uczestników zostaną 

niezwłocznie poinformowani drogą mailową lub telefoniczną z wykorzystaniem 

kontaktu podanego w zgłoszeniu do Konkursu.  

4. W przypadku dużego zainteresowania Konkursem oraz dużą liczbą Uczestników 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, etap ten może odbywać się w dwóch 

turach, np. o godzinie 10:00 i 12:00.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje dotyczące 

Konkursu podejmuje Organizator i podaje do informacji za pośrednictwem strony 

internetowej: www.zeromski.waw.pl oraz wiadomości przesłanej drogą mailową  

do Opiekunów i szkół macierzystych Uczestników.  

  

about:blank
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do Konkursu Biologicznego „Polimeraza” 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY:   ..........................................................................  

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

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

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

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

ADRES MAILOWY SZKOŁY: .......................................................................................  

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:  ...................................................................................  

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

ADRES MAILOWY DO DALSZEJ KORESPONDENCJI: 

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

TELEFON KONTAKTOWY: 

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

LICZBA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU:  

ŁĄCZNIE: ………………, w tym: 

• z klasy VII: ……………. osób, 

• z klasy VIII: ……………. osób. 

 

 

……………………………………….                          ………………………………………. 
              miejscowość, data                                                 pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

pieczątka szkoły 
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Załącznik nr 2 

 

Warszawa, dnia ………...……… 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ  

 KONKURSU BIOLOGICZNEGO „POLIMERAZA”  
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego  

w roku szkolnym 2022/2023 organizowanym przez  

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.  
 

                                                                                  (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)  
Ja niżej podpisana/y ……………….……………………………………………...………………………………...,  
 

           □ wyrażam zgodę*           □ nie wyrażam zgody* 

na nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych zgodnie z ogólnym 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych UE 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  oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)w postaci: 

            □* wizerunku dziecka1  ………..…………………..   ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis Rodzica/ów, Opiekuna/ów prawnych) 

 □* imienia dziecka ……...…………………………………. ___________________________ 
                                                                                       (proszę wpisać imię / imiona dziecka)                                                    (czytelny podpis Rodzica/ów, Opiekuna/ów prawnych) 

 □* nazwiska dziecka ……..………………….…………… ___________________________ 
                                                                                                     (proszę wpisać nazwisko dziecka)                                              (czytelny podpis Rodzica/ów, Opiekuna/ów prawnych) 

□* osiągniętych wyników mojego dziecka w konkursie w przypadku uzyskania tytułu laureata            

___________________________ 
                                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis Rodzica/ów, Opiekuna/ów prawnych) 

              □* danych szkoły macierzystej (nazwa, numer, adres) …….. ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis Rodzica/ów, Opiekuna/ów prawnych) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, numer, adres szkoły do której uczęszcza dziecko)          

przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy  

ul. Platynowej 1 w Warszawie, w związku z realizacją Konkursu Biologicznego „POLIMERAZA” 

przygotowanego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku 

szkolnym 2022/2023 

W szczególności jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na: 

◦ wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego utrwalonego jakąkolwiek techniką,  

na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej  

lub dźwiękowej** z rozdania dyplomów, 

◦ opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka oraz danych szkoły macierzystej (nazwa, numer, adres) 

na stronie internetowej Organizatora (http://www.zeromski.waw.pl) w przypadku uzyskania tytułu 

laureata,  

w materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych XL Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie , jak również w celu 

archiwizowania wydarzeń. Powstałe materiały przekazane będą w szczególności: 

a) https://www.facebook.com/warszawski.zerom 

b)  https://www.instagram.com/zeromxllo/ 

Wizerunek dziecka/podopiecznego* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny 

sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka / podopiecznego*. 

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie.    

                                                                                               

…………………………………………                                   …………………………………………           
     (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) *                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) * 

http://www.zeromski.waw.pl/
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_________________________ 
*     zaznaczyć właściwe 

**  1  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 21 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

I. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa -  reprezentowane przez Dyrektora. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: panią Anną Kokot (kontakt e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl). 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  

Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, 

osiągniętych wyników dziecka w konkursie w przypadku uzyskania tytułu laureata, danych szkoły macierzystej 

(nazwa, numer, adres) będzie odbywało się w szczególności w celu przeprowadzenia przedmiotowego konkursu 

(w tym popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych, jak również w celu archiwizowania 

wydarzeń) na podstawie: 

● art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych uczestnika konkursu,  

● art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją przepisów, a także § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036), dla których przetwarzanie danych jest niezbędne.  

Imiona i nazwiska laureatów, nazwy szkół, do których uczęszczają, wizerunek laureatów mogą być publikowane 

na stronie XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego: 

http://www.zeromski.waw.pl 

IV. Odbiorcy danych osobowych:  

Odbiorcami będą wyłącznie: 

◊ XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego - organizator, 

◊ Obsługa Konkursu Biologicznego „POLIMERAZA” odbywać się będzie poprzez stronę internetową XL 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, pod adresem: 

https://zeromski.waw.pl/polimeraza/ 
Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (dany rok 

szkolny), a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa m.in.:  

● ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i będą przechowywane do końca roku 

szkolnego a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2020 r. poz. 164) ,  

●Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 1451/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  

z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.   

 

V.  Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a)  dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe 

są    nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

https://zeromski.waw.pl/polimeraza/
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e) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 

ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. 

VII. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje 

niemożnością udziału w organizowanym Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 

„POLIMERAZA”. 

VIII. Inne informacje: 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą 

profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowych. 

 

…………………………………………                                   …………………………………………           
               (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) *                                                                                               (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) * 
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Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do etapu wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Polimeraza” 

 
PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY:   ...............................................................................  

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

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

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

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

TERMIN PRZEPROWADZENIA ETAPU SZKOLNEGO (DATA I GODZINA): 

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

ZAKWALIFIKOWANI UCZNIOWIE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, 

TABELĘ MOŻNA EDYTOWAĆ) 

Lp. Nazwisko i imię Klasa 
Wynik etapu 

szkolnego (%) 

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                 ………………………………………. 
                                                                                                    czytelny podpis opiekuna 

 
 

 
……………………………………….                          ………………………………………. 
              miejscowość, data                                                 pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

pieczątka szkoły 
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Załącznik nr 4 

 

 


