
                               

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

i Minister Administracji i Cyfryzacji 

ogłasza konkurs dla studentów szkół wyższych na najlepszą aplikację mobilną przyjazną 

prywatności („Konkurs”). 

 

REGULAMIN KONKURSU  

(aktualizacja 14 kwietnia 2014 r.) 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na zaprojektowanie i wykonanie 

aplikacji mobilnej, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa oraz Minister Administracji i Cyfryzacji,  

z siedzibą przy ul. Królewskiej 27,  00-060 Warszawa. 

3. Konkurs trwa od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. 

4. Celem Konkursu jest promocja ochrony danych osobowych oraz zwiększenie zainteresowania 

studentów problematyką ochrony praw osobowych w przestrzeni elektronicznej. 

 

§ 2. 

Warunki udziału w konkursie 

1. Projekty aplikacji można zgłaszać indywidualnie lub jako zespół. 

2. Każdą aplikację należy przesyłać jako oddzielne zgłoszenie. 

3. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych aplikacji. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy 

podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu 

i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, 

zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

 

§ 3. 



1. Prace powinny zostać przesłane w dwóch wersjach: papierowej (opis i specyfikacja aplikacji) i 

na nośniku elektronicznym, do których dołączone zostaną dokładne dane twórcy lub 

wszystkich członków zespołu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Materiały przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne 

uczestnika. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione oświadczenie uczestnika Konkursu 

(załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu). Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą 

oceniane. 

 

§ 4. 

 

1. Przedmiotem pracy konkursowej jest stworzenie aplikacji wspierającej prywatność użytkowników, 

bądź wykazanie, że aplikacja uwzględnia zasady wynikające z obowiązków przestrzegania zasad 

ochrony danych osobowych. 

2. Zasady ochrony danych powinny zostać uwzględnione  już w fazie projektowania (privacy by 

design) oraz zapewniać domyślne ustawienia chroniące prywatność (privacy by default). 

3. Zadanie polega na zastosowaniu odpowiednich środków i procedur technicznych oraz 

organizacyjnych, tak aby praca konkursowa odpowiadała wymogom przepisów o ochronie danych 

oraz gwarantowała ochronę prywatności 

4. Autor powinien wykazać, że w projekcie zastosował mechanizmy gwarantujące domyślnie 

przetwarzane jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji konkretnej operacji, 

oraz że nie są one zbierane lub zatrzymywane dłużej niż to konieczne do realizacji  celu. Mechanizmy 

te  mają również zapewniać, że dane osobowe nie są domyślnie udostępniane nieograniczonej liczbie 

osób. 

5. Aplikacje zgłoszone do Konkursu mogą dotyczyć dowolnej problematyki i pełnić dowolną funkcję: 

może być to na przykład gra, aplikacja użytkowa, rozrywkowa lub aplikacja, której główną funkcją jest 

edukacja lub ochrona danych osobowych. 

 6. Więcej informacji na temat istoty zadania konkursowego dostępnych jest pod:  

http://www.privacybydesign.ca 

 http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection/topic_guides/privacy_by_design  

http://itlaw.wikia.com/wiki/Privacy%E2%80%90enhancing_technologies  

http://ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/D

etailed_specialist_guides/PRIVACY_ENHANCING_TECHNOLOGIES_V2.ashx 

http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/PET_whitebook.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/final_report_pets_16_07_10_en.pdf  

http://www.privacybydesign.ca/
http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection/topic_guides/privacy_by_design
http://itlaw.wikia.com/wiki/Privacy%E2%80%90enhancing_technologies
http://ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/PRIVACY_ENHANCING_TECHNOLOGIES_V2.ashx
http://ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/PRIVACY_ENHANCING_TECHNOLOGIES_V2.ashx
http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/PET_whitebook.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/final_report_pets_16_07_10_en.pdf


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0228:FIN:PL:PDF  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp202_pl.pdf  

http://oag.ca.gov/sites/all/files/pdfs/privacy/privacy_on_the_go.pdf  

http://www.ftc.gov/reports/mobile-privacy-disclosures-building-trust-through-transparency-federal-

trade-commission  

http://www.ftc.gov/reports/mobile-apps-kids-current-privacy-disclosures-are-disappointing  

http://www.ftc.gov/reports/mobile-apps-kids-disclosures-still-not-making-grade  

http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/smartphone-

security-1/smartphone-secure-development-guidelines  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2011/wp185_pl.pdf  

 

§ 5. 

 

1. Prace powinny być nadsyłane na adres: 

Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej 

z dopiskiem: „Najlepsza aplikacja mobilna”. 

Prace można również złożyć w kancelarii Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, budynek Intraco, piętro 11. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowane zostało na 26 września 2014 r.  

3. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe i upominki. 

  

§ 6. 

 

Zasady wyboru i nagradzania twórców najlepszych aplikacji 

1. Prace oceniać będzie Kapituła Konkursu złożona z pracowników Biura Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz ekspertów w dziedzinie 

informatyki. 

2. Prace zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem spełnienie wymogów opisanych w  § 4., 

tj. uwzględnienia w projekcie w wystarczający sposób podstaw ochrony danych osobowych, jak 

również ustawień prywatności, tak aby zapewnić pełną kontrolę użytkownika w przypadku 

wszystkich znaczących aspektów gromadzenia danych osobowych. Kluczowy przy ocenie prac 

będzie też stopień, w jakim projekt pomaga zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu 

danych. Pod uwagę będą brane również: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0228:FIN:PL:PDF
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_pl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_pl.pdf
http://oag.ca.gov/sites/all/files/pdfs/privacy/privacy_on_the_go.pdf
http://www.ftc.gov/reports/mobile-privacy-disclosures-building-trust-through-transparency-federal-trade-commission
http://www.ftc.gov/reports/mobile-privacy-disclosures-building-trust-through-transparency-federal-trade-commission
http://www.ftc.gov/reports/mobile-apps-kids-current-privacy-disclosures-are-disappointing
http://www.ftc.gov/reports/mobile-apps-kids-disclosures-still-not-making-grade
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/smartphone-security-1/smartphone-secure-development-guidelines
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/smartphone-security-1/smartphone-secure-development-guidelines
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_pl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_pl.pdf


a) innowacyjność i atrakcyjności pomysłu,  

b) jakości wykonania,  

c) wygląd,  

d) funkcjonalności i bezpieczeństwo  

3. Ilość przyznanych nagród Kapituła Konkursu uzależnia od jakości nadesłanych prac. Planowane 

jest przyznanie dwóch nagród, jednak Kapituła Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania 

większej liczby nagród lub nie przyznania żadnej nagrody. 

4. Ocena prac, które wezmą udział w Konkursie dokonywana będzie w formie pisemnej. 

5. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do poddania nadesłanych prac ocenie publicznej. 

6. Sporządzony zostanie protokół z posiedzeń Kapituły Konkursu, który podpiszą wszyscy jego 

członkowie.  

7. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.  

  

§ 7. 

 

1. Przewodniczący Kapituły Konkursu umieści informacje o wynikach Konkursu na stronie 

Internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

2. Do laureatów Konkursu Przewodniczący Kapituły Konkursu skieruje listy informujące 

o przyznaniu nagród oraz terminie ich wręczenia. 

 

§ 8. 

Informacje dodatkowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 

Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (022) 860 73 95. 

 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Dane uczestnika: 

(a) Imię i nazwisko:  

(b) Adres zamieszkania: 

(c) Adres e-mail: 

(d) Numer telefonu: 

(e) Uczelnia:  

(f) Kierunek studiów: 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

2.1 Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy.  

2.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe 

do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają 

praw osób trzecich. 

2.3 W czasie trwania Konkursu zobowiązuję się nie udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy 

konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. 

2.4  Na potrzeby Konkursu wraz z utworem przekazuję Organizatorom jego kod źródłowy do 

wyłącznego wglądu Organizatorów. 

2.5 Zobowiązuję się poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich praw do 

pracy konkursowej oraz moich danych w okresie trwania konkursu. 

2.6 Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz 

informacji o miejscowości, w której mieszkam lub o uczelni, na której studiuję jak również 

o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania 

(także w mediach) o moim udziale w Konkursie. 

2.7 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w Regulaminie konkursu. 

2.8 Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych powyżej przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Organizator informuje, że przysługuje 

Panu / Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

____________________________  ___________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                 PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU 

 

* niepotrzebne skreślić 


