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Załącznik do Regulaminu Konkursu o Nagrodę 
Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP 

na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

INFORMACJE O AUTORZE 

Nazwisko, imię (imiona) 
Autora pracy 

 

Dane kontaktowe: 

Ulica, nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy, miasto  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

INFORMACJE O UCZELNI/STUDIACH 

Pełna nazwa uczelni  

Adres  

Ulica, nr budynku  

Kod pocztowy, miasto  

Kierunek studiów  

Wydział lub inna jednostka 
organizacyjna, na której 

obroniono pracę 
magisterską 
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INFORMACJE O PRACY 

Tytuł pracy  

Data obrony  

Ocena pracy promotora  

Ocena na dyplomie 
magisterskim 

 

Stopień naukowy, imię i nazwisko 
promotora pracy 

 

Kontakt do promotora pracy 
jeżeli zgłasza on pracę 

(obowiązkowo telefon i/lub e-mail, 
ewentualnie adres korespondencyjny) 

 

 
 

 
…….…………………………..... 
czytelny podpis osoby zgłaszającej 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy magisterskiej 
zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie 
Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań 
przedsiębiorczości w Polsce, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej i przyjmuję warunki Konkursu zawarte w regulaminie Konkursu. Przyjmuję na siebie 
odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej, 
a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 
związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej. 
 
Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu jako Uczestnik Konkursu wyrażam zgodę na publikację 
swojego wizerunku, pracy lub jej części oraz na przyznaniu Organizatorowi praw korzystania 
z pracy na warunkach licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji: w zakresie 
utrwalania i zwielokrotniania projektu każdą techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu wszystkimi przysługującymi mu 
prawami do projektu, w tym w szczególności w zakresie użyczania lub oddawania ich w najem, 
a także rozpowszechniania projektu w każdy inny sposób, w tym poprzez udostępnienie publicznie 
tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku 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, s. 1). w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji, realizacji 
i rozliczenia konkursu. 
 
Informacje dotyczące promotora podaję za jego wiedzą i zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2019 poz. 1781) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku 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, s. 1). 
 
 
 

………...…………………. 
czytelny podpis autora pracy 
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Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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) – RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Prezydenta RP z siedzibą przy 

ul. Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa; 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Piotr Nowakowski, Biuro 

Szefa Kancelarii Zespół Ochrony, telefon kontaktowy 22 695 21 68; 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu 
o nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce na podstawie świadomej 
zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO; 

 
4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez 

okres wynikający z przepisów archiwalnych; 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa; 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia 

Konkursu o nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP za najlepszą 

pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce; 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 
 
 
Załączniki: 
1) praca magisterska w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (pendrive); 
2) streszczenie pracy magisterskiej w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf 

(maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia, ogólne 
wnioski oraz wkład w rozwój wiedzy na temat przedsiębiorczości w Polsce; 

3) kopia dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra; 
4) pozytywna opinia pracy magisterskiej (rekomendacja) podpisana przez promotora lub 

przedstawiciela władz uczelni – w sytuacji gdy osobą zgłaszającą jest autor pracy. 
 


