
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową doktorską, magisterską i licencjacką 

z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

1. Informacje o Autorze: 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….......................................................... 
Adres do korespondencji ..………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Informacje dotyczące pracy:  
Tytuł pracy:……………………………………………………………………….…..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa uczelni, na której obroniono pracę:……………………………………………………………………………… 
Nazwa Wydziału:……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa katedry, na której obroniono pracę:…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ocena uzyskana za pracę ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Informacje o promotorze i recenzencie pracy: 
Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy promotora: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy recenzenta: 
 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

 
4. Uzasadnienie zgłoszenia pracy: 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 

………………………………… 

(data i podpis promotora/recenzenta pracy) 

 

 

 



 

5. Oświadczenia Autora pracy: 
a) „Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej pracy 

doktorskiej/magisterskiej/licencjackiej do I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania 
działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praw przedsiębiorców i ich 
ochrony.” 

 

……………………………………………….…………. 

(data i czytelny podpis autora pracy) 

 

b) „Oświadczam, że akceptuję warunki określone w Regulaminie konkursu.” 
 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis autora pracy) 

 

c) „Oświadczam, że praca złożona do konkursu zawiera tę samą treść, co praca złożona do 
obrony i nie wprowadzałam/em w niej po obronie żadnych zmian.” 
 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis autora pracy) 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową doktorską, magisterską i licencjacką 

z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 

 
ZGODA AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych - Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, 
w zakresie objętym niniejszą zgodą i przekazaną przeze mnie dokumentacją dla celów udziału 
w I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową doktorską, magisterską i licencjacką 
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw przedsiębiorców i ich ochrony, a także w celu organizacji, promocji 
i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na 
stronie internetowej Organizatorów, tj. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w działalności 
edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej 
Organizatorów, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 
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 (OJ L 119, 4.5.2016, 
p. 1–88) zwanego dalej RODO. 
Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż posiadam prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 
......................................................................................... 

(data i czytelny podpis autora pracy) 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową doktorską, magisterską i licencjacką 

z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 

 
ZGODA PROMOTORA/RECENZENTA PRACY NA PRZETWARZANIE I 

PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych - Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, 
w zakresie objętym niniejszą zgodą i przekazaną przeze mnie dokumentacją dla celów 
związanych z przeprowadzaniem I edycji Konkursu na  najlepszą pracę dyplomową doktorską, 
magisterską i licencjacką z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania działalności 
gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praw przedsiębiorców i ich ochrony, a także 
w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji informacji o laureatach 
Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatorów, tj. Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku 
z promocją działalności edukacyjnej Organizatorów, a także w celach archiwizacyjnych 
i rozliczalności wymaganej przepisami 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) zwanego dalej RODO. 
Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż posiadam prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

......................................................................................... 

(data i czytelny podpis promotora/recenzenta pracy



 

 


