Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 3 czerwca 2019 r.
Regulamin przyznawania tytułu „Śląskiego Asa”
§1
WSTĘP
Regulamin określa zasady przyznawania Tytułu „Śląskiego Asa” podczas gali organizowanej
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
§2
DEFINICJE
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Uniwersytet – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
2) Rektor – Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
3) Regulamin – niniejszy regulamin;
4) Formularz on-line – formularz zgłoszeniowy do konkursu;
5) Kandydat – kandydat do tytułu „Śląskiego Asa”;
6) Konkurs – postępowanie mające na celu wyłonienie spośród zgłoszonych Kandydatów,
tych, którzy spełniają kryteria przyznania tytułu „Śląskiego Asa”;
7) Tytuł „Śląskiego Asa” – wyróżnienie przyznawane podczas gali organizowanej przez
Uniwersytet Śląski;
8) Gala – uroczystość, podczas której przyznawany jest tytuł „Śląskiego Asa”;
9) Zgłaszający – dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
§3
PRZEPISY OGÓLNE
1. Uniwersytet raz w roku organizuje galę podczas, której przyznawany jest Tytuł
„Śląskiego Asa”.
2. Tytuł „Śląskiego Asa” stanowi wyróżnienie dla najlepszych uczniów szkół
ponadpodstawowych

odnoszących

znaczące

wyniki

w

olimpiadach

stopnia

centralnego lub konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych.
3. O Tytuł „Śląskiego Asa” mogą ubiegać się jedynie uczniowie uczęszczający do szkół
na terenie województwa śląskiego.
4. Tytuł „Śląskiego Asa” przyznaje Rektor w oparciu o wyniki otwartego konkursu.
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5. Przyznanie Tytułu „Śląskiego Asa” nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. O tytuł „Śląskiego Asa” mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł laureata lub
finalisty olimpiady centralnej (III stopnia) lub laureata od 1 do 5 miejsca konkursu
międzynarodowego lub ogólnopolskiego w trakcie uczęszczania do szkoły
ponadpodstawowej.
2. W dniu zgłoszenia Kandydat musi posiadać status ucznia drugiej klasy
w przypadku liceum ogólnokształcącego lub trzeciej klasy w przypadku technikum.
3. Zgłaszający Kandydata jest zobowiązany do uzyskania oraz załączenia w formularzu
zgłoszeniowym pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z wzorem oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 2.
4. Zgłoszenia Kandydata dokonuje się poprzez kompletne wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 5-7.
5. Zakwalifikowany Kandydat w dniu gali musi posiadać status ucznia klasy maturalnej.
§5
PROCEDURA KONKURSOWA
1. Co roku Uniwersytet za pośrednictwem strony internetowej poda do wiadomości
Kandydatów wykaz olimpiad i konkursów uprawniających do ubiegania się w drodze
konkursu o Tytuł „Śląskiego Asa”.
2. Wszystkie informacje o rozpoczęciu procedury konkursowej zostaną przekazane
dyrektorom szkół za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Terminy zgłaszania Kandydatów oraz wykaz olimpiad i konkursów uprawniających
do ubiegania się o Tytuł „Śląskiego Asa” corocznie ustalany jest przez Uniwersytet.
4. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody i klauzulą
informacyjną RODO składa się za pośrednictwem elektronicznego formularza
rejestracyjnego na stronie internetowej www.formularze.us.edu.pl. Formularze
zgłoszeniowe złożone po terminie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Zgłoszenie Kandydata za pośrednictwem formularza on-line składa się z dwóch
części.
6. Pierwsza część polega na zgłoszeniu kandydata i załączeniu do formularza on-line (po
zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO) oświadczeń o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, podpisanych przez kandydata pełnoletniego lub
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jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej (stanowiących
odpowiednio załączniki nr 2 lub nr 1).
7. Po weryfikacji przez Dział Promocji Uniwersytetu, czy zgoda na przetwarzanie
danych osobowych została wyrażona zgodnie z ust. 6, na podany w pierwszej części
adres poczty elektronicznej, zostanie wysłany kod dostępu do drugiej części, w której
Zgłaszający wypełnienia formularz i zamieszcza informacje o osiągnięciach
Kandydata, o których mowa w § 4 ust. 1.
8. O zakwalifikowaniu Kandydata do gali Zgłaszający zostanie poinformowany drogą
elektroniczną.
9. Szkołom zgłaszającym najwięcej uczniów, którzy zakwalifikowali się do gali, mogą
zostać przyznane wyróżnienia.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników gali będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem
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), zwanego dalej RODO oraz Polityką Bezpieczeństwa
Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wprowadzonej zarządzeniem Rektora
UŚ nr 153/2018.
2. Wzór oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na
rozpowszechnienie wizerunku wraz z treścią klauzuli informacyjnej RODO stanowią
odpowiednio załączniki nr 1 oraz 2 do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1- dla
rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, załącznik nr 2- dla pełnoletniego
ucznia).
3. W związku z tym, iż udział w gali nie wiąże się z usługą społeczeństwa informacyjnego,
w przypadku niepełnoletniego ucznia wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na
przetwarzanie jego danych osobowych.
4. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji gali oraz
przetwarzania

danych

osobowych

uczestników

programu

jest

Dział

Promocji

Uniwersytetu. Tym samym wyłącznie Uniwersytet podejmuje decyzje co do celów
i sposobów przetwarzania danych osobowych uczestników.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor.
2. Zgłoszenie udziału w gali oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację warunków
niniejszego regulaminu.
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