
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursów Prac Magisterskich i Licencjackich 
 

 
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Prac Magisterskich /Licencjackich 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku 
 

Imię i nazwisko promotora pracy  
 

Adres e-mail promotora, 
telefon kontaktowy promotora 

 
 

Tytuł pracy dyplomowej  
 

Uczelnia /Wydział/ jednostka 
adm. 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy  
 

Adres e-mail autora 
telefon kontaktowy autora 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Stosownie do pkt. IV. 3 Regulaminu Konkursu Prac Magisterskich  im. prof. Lucjana Hofmana i 
Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego Oddział w Gdańsku oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 
- udział w Konkursie Prac Magisterskich/Konkursie Prac Licencjackich i akceptuję 
     jego Regulamin; 
- przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
  organizacyjnych. 
- opublikowanie imienia, nazwiska, tytułu i treści pracy w serwisie www, na profilu FB 
Organizatora i w materiałach promocyjnych  
- wykorzystanie mojego wizerunku w serwisie www i na profilu FB Organizatora Konkursu  

 
Data i podpis promotora   
 
            ……………………………………………………..       
 
Data i podpis autora       
        
    ……………………………………………………..  
                                                                               
                           

  
                             

 
 
 
 



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 dla uczestników Konkursów Prac Magisterskich i Konkursów Prac Licencjackich  
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii 

Krajowej 116/11, 81- 824 Sopot, NIP: 583 000 19 88, REGON: 190 58 20 55, KRS: 000 009 25 79, reprezentowane przez 

dyrektor Elżbietę Kutnik.  

2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku można 

kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 

a) organizowania i przeprowadzenia Konkursów Prac Magisterskich i Konkursów Prac Licencjackich przez Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku (art.6 ust.1 lit a RODO); 

b) ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) i umieszczania tych materiałów na stronie 

www.gdansk.pte.pl oraz na profilu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku w portalu społecznościowym 

Facebook (art.6 ust.1 lit a RODO); 

c) archiwizacji dokumentacji przeprowadzonych Konkursów zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.6 ust.1 lit a i c RODO); 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa i instrukcji archiwizacji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PTE Oddział Gdańsk jest zgoda osób, których one dotyczą, a w 

zakresie nagrody – wypełnienie obowiązku przez administratora. 

6. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej 

zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W powyżej przedstawionym zakresie mają prawo Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursach Prac 

Magisterskich i Konkursach Prac Licencjackich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku. 

9. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i profilowany. 

10. Zgłoszone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 
 
 

http://www.gdansk.pte.pl/

