
Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie 

z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Informacje dotyczące zgłaszanej pracy 
 

Zgłaszana praca jest pracą: licencjacką * magisterską * 

Tytuł pracy: 
 
 

 

Imię i nazwisko Autora pracy:  

Data obrony pracy:  

Ocena uzyskana z pracy:  

Nazwa i adres uczelni, wydział lub 
instytut, na którym obroniono pracę: 
 
 

 

Tytuł/stopień naukowy oraz imię i 
nazwisko Promotora pracy: 

 

 

Informacje o Autorze pracy 
 

Imię i nazwisko: 
 

 

Numer telefonu kontaktowego:  

Adres e-mail:  

Adres do korespondencji: 
 
 
 

 

 

Informacje o Promotorze pracy 1 
 

Tytuł/stopień naukowy oraz imię i 
nazwisko Promotora pracy: 

 

Numer telefonu kontaktowego:  

Adres e-mail:  

Adres do korespondencji: 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
data i czytelny podpis  
Autora zgłaszanej pracy / Promotora pracy * 2 

  

                                                      
* niepotrzebne skreślić 
1 Należy wypełnić tylko w przypadku zgłaszania pracy przez Promotora pracy 
2 Należy wybrać zgodnie ze stanem faktycznym w zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia Pracy do Konkursu: Autor pracy lub Promotor pracy   



2 

 

Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) CPBiI informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz promotorów zgłaszających prace w imieniu 
Uczestników (dalej: „Dane Osobowe) jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. (dalej CPBiI), z siedzibą 
w Warszawie, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail: centrum@cpb.pl; 

2) W CPBiI wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cpb.pl; 
3) Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 
4) Dane Osobowe przetwarzane w ramach Konkursu są tożsame z danymi, określonymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. 

informacje dotyczące zgłaszanej pracy, Informacje o autorze pracy, Informacje o promotorze pracy; 
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  

a) przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z koniecznością rozliczenia Konkursu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi;  

b) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest: 

 prawidłowe zorganizowanie i przeprowadzeni Konkursu (m.in. poprzez podęcie kontaktu z 
uczestnikiem lub promotorem, potwierdzenie udziału, itd.); 

 realizacja przyrzeczenia publicznego;  

 dokumentacja i archiwizacja wyników Konkursu;  

 udzielanie odpowiedzi oraz archiwizacja dla celów dowodowych i ochrony przed roszczeniami. 
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia Konkursu;  
7) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania 

dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, którym 
CPBiI powierzyło przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, firmom 
archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie; 

8) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie;  
10) CPBiI informuje również, że dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu ani 

nie są przekazywane do państw trzecich. 
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