KPT-DPR.071.18.2019

Kielce, dn. 27 lutego 2019 r.

Regulamin Świętokrzyskiego Testu z Informatyki 2019

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Świętokrzyskiego Testu z Informatyki, w tym prawa
oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin został zamieszczony na stronie www.kieleckiedniinformatyki.pl.
Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na
stronie Testu.
2. Organizatorem Testu jest Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska.
3. Partnerami Testu są firmy i instytucje wymienione w aneksie nr 1, które wspierają cel Testu, sposób jego
realizacji oraz przyczyniają się do rozwoju umiejętności informatycznych i zawodowych młodych ludzi planujących rozpocząć pracę w sektorze IT.

§2
Zakres i cel Testu

1. Test rozgrywa się w dwóch kategoriach:
a) studenckiej
b) uczniowskiej
2. Test w obu kategoriach ma charakter regionalny. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

3. Celem Testu jest weryfikacja wiedzy i umiejętności informatycznych w zakresie zaawansowanym oraz stopień przygotowania uczestników do podjęcia pracy w sektorze IT.

§3
Uczestnicy Testu

1. Uczestnikami Testu mogą być uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, posiadający ważną legitymację uczniowską
lub studencką, która będzie weryfikowana przed przystąpieniem do Testu. Uczestnikiem Testu może być
osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która posiada zgodę opiekunów prawnych.
2. W teście nie mogą brać udziału pracownicy, osoby odbywające praktyki bądź stażyści firm i innych podmiotów partnerskich wymienionych w aneksie do regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest: rejestracja na stronie Testu (polegająca na podaniu imienia, nazwiska, nazwy szkoły lub uczelni, klasy lub roku studiów, adresu mailowego oraz zaakceptowaniu regulaminu),
stawienie się wraz z ważną legitymacją uczniowską lub studencką w wyznaczonej sali o godzinie 10.00 w dniu
Testu tj. 04.04.2019 r. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego
na udział w Teście – formularz jest dostępny na stronie www.kieleckiedniinformatyki.pl
4. Miejscem Testu jest Aula Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Aleja XX Lecia Państwa Polskiego 7.
5. Uczestnicy Testu nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, własnych komputerów, telefonów i
innych urządzeń elektronicznych.
6. Uczestnictwo w Teście jest nieodpłatne.
7. Uczestnictwa w Teście, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do wydania nagrody,
nie można przenosić na inne osoby.

§4
Nagrody

1. W kategorii studenckiej za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody rzeczowe, szczegółowo opisane w aneksie nr 1 do Regulaminu.
2. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze trzy osoby:
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a) które osiągnęły najlepszy wynik, ale nie mniejszy niż 10% możliwych do uzyskania punktów, zyskują prawo
do przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Laureaci mogą zwrócić się w formie
pisemnej do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów. Komisja w
takim przypadku może przyznać do 20 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym;
b) otrzymują nagrody rzeczowe szczegółowo opisane w aneksie nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo do przyznania dodatkowych punktów obowiązuje na dowolnym Wydziale Politechniki Świętokrzyskiej studiów stacjonarnych z pominięciem konkursu świadectw pod warunkiem, że w terminach zgodnych z
harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego zainteresowany Laureat:
a. zapisze się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
b. złoży w wymaganym terminie komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez Organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie statusu Laureata;
c. ureguluje opłatę związaną z postępowaniem rekrutacyjnym.
4. Wszyscy uczestnicy Testu otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz osiągnięty wynik.
5. Wyniki Testu zostaną ogłoszone w dniu 04.04.2019 r. na Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej o godz.
podanej przez organizatorów.
6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie przyczyną odmowy wydania nagrody w przypadku wygranej.
7. Organizatorzy Testu nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących
po stronie uczestnika Testu.
8. Organizatorzy Testu zastrzegają sobie prawo do przyznania dowolnej liczby nagród w ramach puli nagród
dodatkowych, dowolnej liczby wyróżnień oraz nagród specjalnych.

§5
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników Testu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Testu, wyłonienia laureatów oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia warunków nagród i wyróżnień.
2. Dane osobowe uczestników Testu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenie
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 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.
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3. Przetwarzanie danych dotyczy wszystkich uczestników Testu. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko,
szkoła lub uczelnia, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Teście. Uczestnicy Testu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celu
określonego w niniejszym Regulaminie.
4. Poprzez zgłoszenie do Testu uczestnik zobowiązuję się do wypełnienia go samodzielnie bez ściągania, konsultacji z innymi osobami oraz bez używania innych rozwiązań mogących budzić zastrzeżenia co do samodzielności wypełnienia Testu. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów działania opisanego powyżej
uczestnik Testu zostaje wykluczony z tej i kolejnych edycji Testu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

§6

Szanowni Państwo, zgodnie z Art. 13. RODO* informujemy, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny jednostka budżetowa Gminy Kielce
z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, (dalej: „KPT”), reprezentowana przez Dyrektora.

2. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez KPT oraz przysługujących
Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych mailowo:
iod@technopark.kielce.pl, lub listownie na adres KPT.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby realizacji umów
/ projektów /, zgodnie z ich przeznaczeniem, na potrzeby celów określonych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych jaką nam Państwo wyrazili przy zbieraniu danych.
4. Dane osobowe przetwarzamy w celu prawidłowej realizacji obowiązków prawnych ciążących na KPT wynikających z
przepisów prawa, realizacji umów zawartych z kontrahentami a także na podstawie wcześniej udzielonej zgody celu
określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, np. ministerstwa, urząd miasta, itp.) oraz inne podmioty, które przetwarzają
dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych ze KPT (np. na obsługę informatyczną, prawną,
bankową, itp.).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
przechowywać je będziemy w zakresie i przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. dla celów archiwalnych,
podatkowych).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo, prawo dostępu do danych osobowych, w
tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych a także prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 1521 RODO.
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8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w KPT Państwa danych osobowych
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych (do Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych w takim przypadku będzie niezrealizowanie ww.
obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy lub na potrzeby
określone w zgodzie na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie
umowy lub realizacja celu określonego w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

UWAGA! Więcej informacji
park.kielce.pl/pl/rodo

znajdziecie

Państwo

na

naszej

stronie

internetowej

http://www.techno-
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