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I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej w 

Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, działające na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

(Dz.U.2014.1075 j.t.) 

 
II. Założenia ogólne 

1. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem Stanu Wojennego. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

3. Nagrody rzeczowe otrzymują 3 pierwsze zespoły, biorące udział w turnieju na poziomie 

finałowym. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy. 

4. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 20 dwuosobowych zespołów. Każda szkoła może 

zgłosić maksymalnie dwie drużyny.   

5. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Drużyna, która zostanie 

zakwalifikowana otrzyma potwierdzenie mailowe od organizatora. 

 
III. Przebieg konkursu 

1. Udział drużyn reprezentujących szkołę w konkursie zgłaszają nauczyciele bezpośrednio do 

Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk) lub 

drogą elektroniczną na adres mail artur.chomicz@ipn.gov.pl do 30 listopada 2022 r. (formularz: 

załącznik nr 1). 

2. Etap finałowy zostanie przeprowadzony 8 grudnia Sali BHP w Gdańsku przy ul. Popiełuszki 1. 

3. Konkurs będzie miał charakter pisemny. Będzie składał się z pytań w formie zamkniętej oraz 

dwóch pytań w formie otwartej. Wszystkie drużyny biorące udział w etapie finałowym otrzymają 

ten sam zestaw pytań. 

4. Nad przebiegiem etapu finałowego będzie czuwać Komisja Konkursowa (trzy osoby) powołana 

przez Naczelnika OBEN IPN w Gdańsku. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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5. Etap finałowy będzie oceniany przez pracowników IPN w Gdańsku (Jury) specjalizujące się w 

tematyce stanu wojennego. 

6. Organizatorzy załączają pomocniczą bibliografię (załącznik nr 2). Bibliografia NIE 

stanowi listy lektur obowiązkowych. 

 
 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym ewentualne 

zmiany zostaną rozesłane do uczestników i ogłoszone na stronie internetowej IPN 

(www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). 

2. Wszelkie informacje o turnieju oraz komunikaty Komisji Konkursowej będą dostępne na stronie 

internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). We wszelkich 

sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Arturem Chomiczem (tel. 58 668 49 05; 

e-mail: artur.chomicz@ipn.gov.pl) 

 

 

V.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1.1 organizacji konkursu „Wojna polsko-jaruzelska. 41. Rocznica wprowadzenia Stanu 

Wojennego w Polsce”. 

1.2 publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych 

Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora, w 

przypadku wyrażenia zgody. 

1.3 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku 

uczestnika konkursu - art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), b 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy–regulaminu konkursu wiedzy „Wojna 

polsko-jaruzelska. 41. Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce”). 

1.4 ) oraz lit. e (wykonywanie zadań w interesie publicznym- art. 53 pkt 5 ustawy o Instytucie 

Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679  z   27   kwietnia   20 I 6   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 - dalej RODO. 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 

02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, 
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fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia 

poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony 

przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do 

momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych organizatora, radiu, prasie i telewizji, oraz w materiałach naukowych i 

edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej organizatora, a następnie w związku z 

realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w 1. obowiązującym 

IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt na podstawie a1t. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

Każdy posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w 

zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 
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