
                                                                                                    

 
Regulamin konkursu  

na najlepsze prace licencjackie i magisterskie 
z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej  

oraz rynku kredytowego i pożyczkowego 

§1.  
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym 

w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (dalej: „NZB”)  na najlepsze prace licencjackie 
i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem kredytowym, wiarygodności kredytowej oraz rynku 
kredytowego i pożyczkowego (dalej: „Konkurs”). Regulamin dostępny jest na stronie www.nzb.pl dalej: („Strona 
Internetowa NZB”). 

2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
a uczestnictwo w nim jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
- organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035860, o numerze 
NIP 526-021-30-95, o numerze REGON 0000035860, (dalej: „Organizator”). 

4. Ogłoszenie Konkursu jest opublikowane na Stronie Internetowej NZB. 
 

§2.  
1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być: 

1) absolwenci studiów  I stopnia w kategorii dotyczącej najlepszej pracy licencjackiej; 
2) absolwenci studiów  II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kategorii dotyczącej najlepszej pracy 

magisterskiej; 
— którzy złożyli i obronili swoją pracę dyplomową w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 lipca 2024, wyrazili 

chęć  uczestnictwa w Konkursie poprzez zgłoszenie swojej pracy dyplomowej oraz spełniają wszystkie 
warunki wskazane w Regulaminie. 

2. Uczelnia, na której zgłoszona praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem 
finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:  

1) zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym 
dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców; 

2) rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych; 
3) przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania; 
4) funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego; 
5) edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i 

jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw; 
6) danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do 

szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek). 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących przy 
organizacji Konkursu, a także członkowie Komisji Konkursowej i Kapituły Konkursu. W Konkursie nie mogą również 
brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, (tj. ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

 
§3.  

1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać Uczestnicy samodzielnie poprzez dołączenie do zgłoszonej pracy: 
1) skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);  
2) skanu podpisanego oświadczenia Uczestnika (Załącznik nr 2). 

2. Zgłoszenia prac do Konkursu może dokonać również promotor pracy poprzez dołączenie do zgłoszonej pracy: 
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1) skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);  
2) skanu podpisanego oświadczenia Promotora (Załącznik nr 3). 

3. W przypadku zgłoszenia pracy przez promotora, autor zgłoszonej pracy zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi 

brakujący skan oświadczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 2 nie później niż do 31 lipca 2024. Brak wykonania 
obowiązku określonego w zdaniu pierwszym jest tożsamy z wykluczeniem pracy z udziału w Konkursie. 

4. Prace nadsyłane na Konkurs powinny być dostarczone w wersji elektronicznej w postaci dokumentu PDF na adres 
mailowy konkurs@nzb.pl z tematem „Konkurs – praca licencjacka/magisterska – Imię i nazwisko autora pracy”. 

5. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi potwierdzony przez siebie za 
zgodność z oryginałem skan dyplomu oraz suplementu do dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego 
uzyskanie, na podstawie pracy zgłoszonej na Konkurs, tytułu zawodowego licencjata lub magistra wraz z wpisem 
uzyskanej oceny z pracy dyplomowej, datą obrony, oznaczeniem wydziału lub instytutu i uczelni lub instytucji 
naukowej, w której obrona się odbyła. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z Konkursu prac naruszające prawa innych osób, przede wszystkim 
autorskie prawa majątkowe, jak również opisujące sceny o charakterze rasistowskim, gloryfikującym przemoc lub 
naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz dobre obyczaje.  

7. Warunki zawarte w ust. 1 i 4  lub 2,3 i 4 muszą być spełnione łącznie. 
8. Prace oraz wyżej wymienione  dokumenty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 
9. Wpłynięcie pracy nie jest jednoznaczne ze spełnieniem warunków formalnych. 

 

§4.  
1. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja 

Konkursowa”), oceniając spełnienie przez Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności 
weryfikując zgodność tematu pracy z zakresem tematyki Konkursu. 

2. Spośród prac, które zostaną dopuszczone przez Komisję Konkursową do Konkursu, Kapituła Konkursu  powołana 
przez Organizatora, oceni dopuszczone prace i dokona wyboru trzech najlepszych prac licencjackich oraz 
magisterskich, których autorzy otrzymają Nagrody określone w §5 ust. 2-3. 

3. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody lub Nagród oraz do dokonania innego ich 
podziału. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej oraz  werdykt Kapituły Konkursu są ostateczne i niepodważalne, tj. nie przysługuje od 

nich odwołanie.  
5. Metoda oceny prac zastosowana przez Kapitułę Konkursu ma charakter poufny i nie podlega ujawnieniu. 

 
§5.  

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: najlepsze prace licencjackie oraz najlepsze prace magisterskie. 
2. Autorzy najlepszych prac licencjackich (dalej: „Laureat” lub „Laureaci”) otrzymują nagrody pieniężne (dalej 

i uprzednio: „Nagroda” lub „Nagrody”) w wysokości: 
1) 5000 zł brutto – I  Nagroda;  
2) 3000 zł brutto – II Nagroda; 
3) 1500 zł brutto – III Nagroda; 

3. Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 
1) 10 000 zł brutto – I Nagroda  
2) 5 000 zł brutto – II Nagroda  
3) 2 500 zł brutto – III Nagroda. 

4. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
5. Przyznane Nagrody zostaną wypłacone po opodatkowaniu na zasadach określonych w ust.6 przelewem na 

wskazany przez Laureata rachunek bankowy w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.  
6. Płatnikiem podatku, o którym mowa w ust.5 jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator potrąci 

z Nagrody, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości obowiązującej w dniu wypłaty Nagrody i odprowadzi 
pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 
z późniejszymi zmianami). 

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Laureata, a w szczególności w przypadku podania błędnego numeru rachunku bankowego, danych lub w przypadku 
niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa Regulaminie, a także w przypadku rezygnacji przez 
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Laureata z Nagrody lub braku kontaktu ze strony Laureata, z zastrzeżeniem iż nieprzekazanie numeru rachunku 
bankowego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się Organizatora z Laureatem jest 
równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. 
 

§6.  
1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) ogłoszenie Konkursu: 1 października 2022 roku; 
2) nadsyłanie prac licencjackich lub magisterskich i innych wskazanych w Regulaminie załączników 

i dokumentów – nie później niż do 31 lipca 2024 roku ; 
3) ogłoszenie wyników Konkursu  – nie później niż do 30 czerwca 2025 roku.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu. Nowy termin ogłoszenia wyników 
zostanie opublikowany na Stronie Internetowej NZB. 

3. Lista Laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej  NZB. 
4. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie. 

 
§7.  

Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, tytułu pracy oraz nazwy uczelni, 
wydziału lub instytucji, w której odbyła się obrona nagrodzonej pracy dyplomowej na Stronie Internetowej NZB, 
w prasie lub mediach społecznościowych tj. na portalu Facebook lub innych materiałach promocyjnych 
i reklamowych Organizatora.  

 
§8.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, 
których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 
losowych, w tym siły wyższej.  
 

§9.  
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 
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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. 
 

§10.  
1. Zgłoszenie pracy dyplomowej na zasadach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią 

Regulaminu i jego zaakceptowaniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Decyzje Organizatora Konkursu, Komisji Konkursowej oraz Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie 

przysługuje od nich odwołanie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie 
w terminie jego opublikowania na Stronie Internetowej NZB. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu 

i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
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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   
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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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Załącznik nr 2  
do Regulaminu konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie 

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

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

Ja ……………………………………………………………………………………..…………… niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu są prawdziwe 

i aktualne; 

2. jestem jedynym Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu oraz wyłącznym właścicielem przynależnych do niej praw 

autorskich i majątkowych; 

3. zgłoszenie pracy nie narusza żadnych praw (np. dóbr osobistych, prawa do ochrony wizerunku, praw autorskich 

i prawa do ochrony znaków handlowych) osób trzecich; 

4. jestem świadomy/a, że wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora 

bezpośrednio do mnie i wobec tego zwalniam Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, 

a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatora lub zasądzenia roszczeń od Organizatora, zobowiązuje 

się do zwrotu na wezwanie Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w tym kosztów 

postępowań sądowych; 

5. zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu Konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie 

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

i pożyczkowego organizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

 
………………………………………………………………………………………..… 
data i czytelny podpis  Autora zgłaszanej pracy 

 

 

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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Załącznik nr 3  
do Regulaminu konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie 

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

 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA ZGŁASZAJĄCEGO PRACĘ DO KONKURSU 

Ja ……………………………………………………………………………………..…………… niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu są prawdziwe 

i aktualne; 

2. jestem Promotorem pracy zgłoszonej do Konkursu oraz  posiadam zgodę autora pracy na jej zgłoszenie; 

3. zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu Konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie 

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

i pożyczkowego organizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

4. przed zgłoszeniem pracy do Konkursu poinformowałem(-am) autora zgłoszonej przeze mnie pracy o: 

1) zasadach przetwarzaniu jego danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu; 

2) obowiązku dostarczenia Organizatorowi brakującego skanu oświadczenia określonego w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu nie później niż do 31 lipca 2024 r. zgodnie §3 ust.3 Regulaminu. 

 

……………………………………………………………………… 
data i czytelny podpis Promotora pracy 

 

 

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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