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Karta zgłoszeniowa
Konkurs Prac Licencjackich oraz Magisterskich z
zakresu MSG
DANE OŚRODKA ZGŁASZAJĄCEGO PRACĘ
…………………………………………..
(nazwa Uczelni zgłaszającej pracę)
…………………………………………..
(Katedra/Instytut)
…………………………………………..
(adres)
…………………………………………..
(koordynator uczelniany Konkursu)
DANE ZGŁASZANEJ PRACY
………………….………………………………………………………..…………………………………
(tytuł pracy)
……..…………………………………………..
(autor pracy)
……..…………………………………………..
(ukończony kierunek studiów)
……..…………………………………………..
(promotor pracy)
……..…………………………………………..
(data obrony pracy)

Niniejszym zgłaszamy do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ LUB MAGISTERSKĄ z zakresu
"MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH", który odbywa się na
podstawie umowy zwartej 11 grudnia 2013 r. pomiędzy siedmioma ośrodkami akademickimi
realizującymi studia licencjackie lub magisterskie z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych, wyżej wymienioną pracę.
Zgłoszenie niniejsze oznacza, że praca spełnia wymogi określone ww. umową oraz
Regulaminem Konkursu. Przedłożona praca została oceniona w procedurze poprzedzającej jej
obronę jako bardzo dobra w opinii promotora i recenzenta.
Autor zgłaszanej pracy potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego
akceptację, a Promotor potwierdza sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym i że
wynik sprawdzenia nie budzi zastrzeżeń.
……………………………………
Pieczęć Katedry/Katedr

………………………………
Podpis Autora pracy

……………………………………
Podpis Koordynatora Konkursu

…………………………..……
Podpis Promotora pracy
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.
Administrator
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z
siedzibą przy Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl
3.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania Pani/Pana pracy na ogólnopolski
konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu "Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. e RODO1 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce2.
W przypadku wyrażenia zgody przez laureatów Konkursu na przetwarzanie ich
danych osobowych, w tym wizerunku, w celach promocyjnych Konkursu, podstawę prawną
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.
5.
Odbiorcy danych
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane
osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych
danych.
Dane osobowe będą udostępnione pozostałym organizatorom konkursu:
Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w
Krakowie, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu
we Wrocławiu, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Uniwersytetowi Łódzkiemu.
Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości. Dane osobowe laureatów
(imię i nazwisko, nazwa Uczelni, ukończony kierunek studiów oraz tytuł pracy) oraz
promotorów tych prac (imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, nazwa Uczelni, nazwa
jednostki), a także zdjęcia dokumentujące uroczystość wręczenia nagród, mogą być
opublikowane na stronach internetowych pozostałych organizatorów konkursu.
6.
Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych
danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
7.
Czas przetwarzania

1
Rozporządzenie 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), Dz.
Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.
2
Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.
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Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Dane uczestników
Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od
zakończenia danej edycji konkursu.
8.

Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
Pani/Pana zgoda, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
9.

Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
RODO.
Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje i akceptuję je.
Podpis Autora zgłaszanej pracy: …………………………
Podpis Promotora zgłaszanej pracy: …………………………

