
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

1. Informacje o Autorze 

  

Imię:  

 

Nazwisko: 

e-mail: 

 

nr tel. 

Tytuł pracy:  

 

 

 

Nazwa katedry, wydziału i uczelni, na której została obroniona praca:  

 

 

 

 

 

 

2. Informacje o promotorze i recenzencie pracy  

 

Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy promotora: 

 

Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy recenzenta: 

 

Ocena uzyskana za pracę: 

 

  



1. Oświadczenia Autora pracy: 
  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę 
magisterską i doktorską na temat praw autorskich i praw pokrewnych i akceptuję jego 
postanowienia. Oświadczam również, że spełniam wymagania stawiane uczestnikom 
Konkursu. 

 

……………………………………………….…………………………………………….  
(data i czytelny podpis Autora pracy)  

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy oraz posiadam do niej osobiste i majątkowe 
prawa autorskie oraz zgadzam się na wykorzystanie jej w celach związanych z Konkursem. 

 

………………………………………………………………………………….………….  
(data i czytelny podpis Autora pracy) 

 

Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu zawiera tę sama treść, co praca złożona do 
obrony pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej i nie wprowadzono w niej żadnych zmian.  

 

………………………………………………………………………………….………….  
(data i czytelny podpis Autora pracy) 

 

W przypadku udziału w uroczystości wręczenia nagród w Konkursie wyrażam zgodę na 
opublikowanie mojego wizerunku. 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed 
jej wycofaniem. 

 

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

(data i czytelny podpis Autora pracy) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją o przetwarzaniu moich danych 
osobowych: 

 

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

(data i czytelny podpis Autora pracy) 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników I edycji Konkursu TKPiW 
im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat praw 
autorskich i praw pokrewnych 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. 

j. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków 

• przez e-mail: office@traple.pl 

• telefonicznie: (+48) 12 426 05 30 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w 

następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa 

• przez e-mail: iod@traple.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

• w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na 

temat praw autorskich i praw pokrewnych, 

• w celu podania Twoich danych osobowych (imię, nazwisko i nazwa uczelni) do 

publicznej wiadomości, jeżeli Twoja praca zostanie nagrodzona, 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tych celach jest nasz prawnie uzasadniony 

interes polegający na możliwości przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę z zakresu 

prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

• w celu rozliczenia nagrody,  

Jeżeli przekazanie nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, to 

będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wypełnić obowiązki wynikające z przepisów 

prawa; 

• w celu opublikowania Twojego wizerunku w związku z udziałem w uroczystości, 

Jeżeli wyrazisz zgodę na opublikowanie wizerunku na potrzeby udziału w uroczystości 

wręczenia nagród, to Twój wizerunek może być przez nas zamieszczony w szczególności na 

naszej stronie internetowej. 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 



• celu realizacji konkursu – przez czas trwania konkursu oraz do momentu wygaśnięcia 

roszczeń z tytułu uczestnictwa w konkursie,  

• jeżeli w związku z wydaniem nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji 

podatkowej, to będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu 

wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

• prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 

powyżej). 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody (czyli wizerunek) – 

masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez adres e-mail 

office@traple.pl 

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email office@traple.pl. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:office@traple.pl

