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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαγωνισμός Ζωγραφικής
«Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα»
Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής το
«Γραφείο Επιτρόπου») διοργανώνει Διαγωνισμό Ζωγραφικής (εφεξής ο «Διαγωνισμός»)
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για τους
μαθητές και τις μαθήτριες λυκειακού κύκλου Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με θέμα
«Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα».
Το έργο που θα επιλεγεί, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθεί ως εξώφυλλο για την Ετήσια
Έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου, καθώς και για ενημερωτικές δράσεις προβολής και
προώθησης του Γραφείου Επιτρόπου, περιλαμβανομένων δράσεων εορτασμού για την
«Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» τον Ιανουάριο του 2021. Το έπαθλο για το
νικητήριο έργο θα είναι συνολικής αξίας μέχρι €300.
Η αξιολόγηση των έργων των μαθητών και των μαθητριών θα πραγματοποιηθεί από
Κριτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του Γραφείου Επιτρόπου και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στοιχεία - Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού
Διοργανωτής
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιάσονος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλ.: 22818456, Φαξ: 22304565
commissioner@dataprotection.gov.cy
Στόχος
Ο στόχος του Διαγωνισμού είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε
θέματα προσωπικών δεδομένων, αναπτύσσοντας παράλληλα κατάλληλη νοοτροπία για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy, Website: http://www.dataprotection.gov.cy

Το θέμα του Διαγωνισμού είναι «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική
Μονάδα».
Το έργο που θα επιλεγεί, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθεί ως εξώφυλλο για την Ετήσια
Έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου, καθώς και για ενημερωτικές δράσεις προβολής και
προώθησης του Γραφείου Επιτρόπου, περιλαμβανομένων δράσεων εορτασμού για την
«Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» τον Ιανουάριο 2021. Το επιλεγμένο έργο
και το θέμα του Διαγωνισμού θα εκτυπωθούν σε αφίσα μαζί με τα στοιχεία του
διοργανωτή, η οποία θα αναρτηθεί κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιες
υπηρεσίες. Τα έξοδα εκτύπωσης θα αναλάβει το Γραφείο Επιτρόπου. Το επιλεγμένο έργο
θα
δημοσιοποιηθεί
επίσης
στην
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
Επιτρόπου
(www.dataprotection.gov.cy). Επιπλέον, έργα που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό
δύναται να χρησιμοποιηθούν σε έκθεση που θα διοργανώσει το Γραφείο Επιτρόπου.
Όροι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες λυκειακού κύκλου Δημόσιων και
Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης.
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέσω του σχολείου του/της μαθητή/τριας μέχρι
και τις 7 Δεκεμβρίου 2020
με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
commissioner@dataprotection.gov.cy. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή μετά
την πιο πάνω ημερομηνία. Το έργο θα πρέπει να φωτογραφηθεί ή σαρωθεί και θα πρέπει
να αποσταλεί ως συνημμένο του μηνύματος σε αρχείο pdf. Το αρχείο θα πρέπει να είναι
υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 2 - 8 ΜΒ. Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο συμμετάσχει
στον Διαγωνισμό με πέραν της μίας συμμετοχής, η κάθε συμμετοχή θα πρέπει να
αποσταλεί με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα.
Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να είναι: «Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ενώ στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται μόνο το
όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) του σχολείου.
Τα σχολεία θα λάβουν απαντητικό μήνυμα με το οποίο θα επικυρώνεται η παραλαβή του
έργου.
Προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα
πρέπει να αποσταλούν σε μεταγενέστερο στάδιο, και εφόσον αυτά ζητηθούν. Το Γραφείο
Επιτρόπου δύναται να ζητήσει όπως του αποσταλούν τα πρωτότυπα έργα, ακόμη και
μετά την ανακοίνωση της επιλογής της Κριτικής Επιτροπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έργο που θα αποσταλεί στο Γραφείο Επιτρόπου δεν πρέπει να περιέχει
κανένα στοιχείο αναγνώρισης του/της δημιουργού του.
Μέγεθος και υλικά:
Οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν το έργο τους σε χαρτί μεγέθους Α4 (21 εκ Χ
30 εκ), Α3 (30 εκ. Χ 42 εκ.) ή Α2 (42 εκ. Χ 60 εκ.) και να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε
υλικά ζωγραφικής επιθυμούν, χωρίς όμως να γίνει οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρονικών
μέσων. Τα έργα θα πρέπει να έχουν κάθετο προσανατολισμό (προσανατολισμός
πορτραίτου).

2

Βεβαίωση
Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες/χουσες διαβεβαιώνουν ότι:

το περιεχόμενο του έργου είναι πρωτότυπο και ότι οι ίδιοι είναι οι δημιουργοί,

το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου το οποίο έχει
αναπαραχθεί χωρίς άδεια.
Διαδικασία επιλογής του νικητήριου έργου
Τα έργα θα εκτιμηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 την εφαρμογή του θέματος και τη συνάφεια με αυτό,
 τη σύνθεση και εναρμόνιση των στοιχείων για την παρουσίαση της ιδέας,
 τη δημιουργική πρόταση, και
 την αισθητική αξία.
Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Γραφείου Επιτρόπου και του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση που ζητηθούν προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών που θα
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, το Γραφείο Επιτρόπου θα τηρήσει αρχείο. Τα
προσωπικά στοιχεία του δημιουργού του έργου που θα επιλεγεί από την Κριτική
Επιτροπή θα δημοσιοποιηθούν, μαζί με το έργο, στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Επιτρόπου (www.dataprotection.gov.cy).
Στην περίπτωση που δημιουργηθεί το εν λόγω αρχείο, οι συμμετέχοντες/χουσες έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν από το Γραφείο Επιτρόπου, πληροφορίες για τα δεδομένα που
τους/τις αφορούν, όπως την φύση τους, την προέλευση τους, τους σκοπούς της
επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Έχουν επίσης το δικαίωμα διόρθωσης και
διαγραφής των δεδομένων τους.
Εξουσιοδότηση
Οι συμμετέχοντες/χουσες παραχωρούν στο Γραφείο Επιτρόπου τα δικαιώματα
αναπαραγωγής και δημοσίευσης του έργου που υποβλήθηκε για τον Διαγωνισμό με κάθε
τρόπο και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το Γραφείο Επιτρόπου διατηρεί το δικαίωμα να
αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αναπαράγει και να δημοσιεύει τα έργα αυτά.
Σημειώσεις
1.
Το έπαθλο δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με
άλλο, ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
2.
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2020. Το
έργο που θα επιλεγεί και τα στοιχεία των δημιουργών του θα ανακοινωθούν στην
ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου και οι δημιουργοί του έργου αυτού θα ενημερωθούν
γραπτώς.
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3.
Το Γραφείο Επιτρόπου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους και τις
ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ακυρώσει τον Διαγωνισμό.
4.
Οι συμμετέχοντες/χουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο
Διαγωνισμός μπορεί να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, σε περίπτωση
τεχνικών προβλημάτων, προβλημάτων του διαδικτύου ή του συστήματος ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ή έκτακτης ανάγκης/ανωτέρας βίας.
5.
Το Γραφείο Επιτρόπου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του
επάθλου ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση του.
6.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή
των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι
του Γραφείου Επιτρόπου.
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