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Załącznik nr 1 do umowy współadministrowania  

 

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/Instytutu                                                           podpis autora pracy 

 

……………………………………                                         …………………………..…… 

podpis koordynatora Konkursu                                              podpis promotora pracy 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

wraz z informacją o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień 

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 RODO1 informujemy, że ośrodki akademickie, które są organizatorami 

Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych, zwanego dalej „Konkursem”, przetwarzają Pani/Pana 

dane osobowe jako Wpóładministratorzy. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane 

osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z  zasadami określonymi w 

art. 5 RODO. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się 

z każdym ze Współadministratorów.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych 

osobowych i wspólnych uzgodnieniach współadministratorów 

1. Współadministratorzy oraz wyznaczeni przez nich Inspektorzy Ochrony Danych (IOD) 

Współadministratorami danych są: 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 162, 

kontakt z IOD: iod@sgh.waw.pl  

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. 1 Maja 50, 

kontakt z IOD: iod@ue.katowice.pl  

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 

kontakt z IOD: iod@uek.krakow.pl  

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, 

kontakt z IOD: iod@ue.poznan.pl  

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 

118/120, kontakt z IOD: iod@ue.wroc.pl  

• Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8, kontakt z IOD: 

poin@ug.edu.pl  

• Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 68, kontakt z IOD: 

iod@uni.lodz.pl  

Współadministratorzy wspólnie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w związku z Państwa 

uczestnictwem w Konkursie.  

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i realizacji Konkursu. Misją 

przedsięwzięcia jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG) 

oraz potencjału naukowego absolwentów kierunków związanych z MSG.  

Dane osobowe laureatów w postaci ich wizerunku są przetwarzane w celu promocyjnym 

i  informacyjnym. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (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 

 
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, z późn. sprost. 
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z póżn. zm. 

mailto:iod@sgh.waw.pl
mailto:iod@ue.katowice.pl
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Konkursu na przetwarzanie ich danych osobowych w tym wizerunku w celach promocyjnych Konkursu 

podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Współadministratorzy 

powierzyli przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. 

 

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 

Współadministratorów. Zdjęcia przedstawiające wizerunki laureatów Konkursu są publikowana m.in. 

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Współadministratorów jedynie 

w przypadku wyrażenia przez nich zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku w celach 

promocyjnych. 

 

4. Źródło danych 
Dane pochodzą z treści zgłoszeń (kart zgłoszeniowych) udziału w Konkursie. 

 

5. Dobrowolność podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w Konkursie. 

 

6. Okres przechowywania danych 

Dane laureatów będą przechowywane przez czas prowadzenia Konkursu przez Organizatorów.  

Dane uczestników Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni będą przechowywane przez okres 3 miesięcy 

od zakończenia danej edycji konkursu. 

Dane laureatów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

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. 

Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu i nie są na ich podstawie podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany. 

 

8. Prawo skargi 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 
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Wspólne uzgodnienia Współadministratorów 

 

Stosownie do art. 26 RODO, przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści 

wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie 

pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych 

uczestników Konkursu i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym 

kierowanym do uczestników Konkursu. 

 

Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że: 

 

1. Każdy ze Współadministratorów odpowiada we własnym zakresie za:  

1) w przypadku zgłoszenia pracy do Konkursu – posługiwanie się kartą zgłoszenia, która zawiera 

klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez 

Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się 

z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wzór karty zgłoszenia stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy; 

2) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;  

3) właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi 

osobowymi; 

4) realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem 

możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa; 

5) zapewnienie rozliczalności w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 

umowy współadministrowania, zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami 

i instrukcjami – w odniesieniu do edycji, w jakiej pełnił on rolę współadministratora bieżącego; 

6) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru 

czynności przetwarzania danych (RCPD – wymóg art. 30 RODO);  

7) zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem 

nieuprawnionych osób; 

8) zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego 

naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach; 

9) zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych jeżeli może ono powodować wysokie 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

2. Współadministrator wiodący odpowiada ponadto za: 

1) przechowywanie dokumentacji danej edycji Konkursu, oraz niezbędne dla tego procesu 

przetwarzanie danych osobowych; 

2) koordynowanie realizacji praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, jeśli 

żądania tych osób dotyczą przetwarzania przez więcej niż jednego Współadministratora; 

3) koordynowanie zgłoszenia do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 

RODO, jeśli naruszenie zaistniało w strukturach więcej niż jednego Współadministratora; 

4) pozyskanie zgód na publikację wizerunku zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy oraz przekazanie 

zdjęć oraz skanów oświadczeń pozostałym Współadministratorom (o ile zgody zostały 

udzielone). 

3. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania każdy ze 

Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących 

im na mocy RODO, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszej informacji. 


