
                                                

 
 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

na IV konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki 
 rozwoju obszarów wiejskich 

 

EDYCJA IV 
 
Dane autora: 
Imię (imiona) i nazwisko  

 
Data urodzenia  

 
Adres do korespondencji  

 
 

Telefon  
 

Adres e-mail   
 

Informacje o zgłaszanej pracy: 
Tytuł pracy   

 
 

Data obrony  
 

Nazwa Uczelni  
 

Nazwa Wydziału/Instytutu  
 

Nazwisko promotora  
 

Nazwiska recenzentów  
 
 
 

Ocena uzyskana za pracę  
 

 
Oświadczam, że: 
1. zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do nich stosować; 
2. jestem autorem zgłoszonej pracy oraz posiadam do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i przyjmuję 

warunki konkursu zawarte w Regulaminie. 
 
..................................................................                 
 (data i czytelny podpis autora pracy)                                                   



                                                

 
 

 
 
Uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk; dane kontaktowe: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel.: (22) 826-94-
36, fax: (22) 657-27-50, e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl. Współadministratorem danych jest 
Partner. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk możliwy jest pod adresem iod@irwirpan.waw.pl lub nr tel. 605-976-900. 
Jednocześnie inspektor jest wyznaczony jako punkt kontaktowy, dla osób których dane 
osobowe są współadministrowane. 

3. Każdy ze współadministratorów ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych 
osobowych wyłącznie w zakresie w jakim je faktycznie przetwarza. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celach związanych z realizacją 
umowy, za którą przyjmuje się niniejszy Regulamin.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zgodnie z 
przepisami o archiwizacji.  

6. Dane osobowe, w tym wizerunek mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w celu promocji i informacji o konkursie. Dane mogą 
być udostępnione Partnerowi, podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania oraz 
podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Organizatora lub 
Partnera. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7 mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na 
zasadach określonych w RODO. 

9. W przypadku zarzutów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnik konkursu 
może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w 
konkursie. 

 
 
  


