
 
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką agro 

Zgłoszenie do Konkursu 

Dane autora 

Imię  

Nazwisko  

Adres do korespondencji  

 

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  

Data urodzenia (DD/MM/RRRR)  

Miejsce zamieszkania dla celów 
podatkowych (kraj)1 

 

Informacje o zgłaszanej pracy 

Tytuł pracy 
 

 

Data obrony  
 

 

 

Nazwa Uczelni 
 

 

Nazwa Wydziału/Instytutu  
 

 

Imię i Nazwisko promotora  
 

 

Uzyskana ocena  

Opis/streszczenie pracy  

Uzasadnienie zgłoszenia   
(krótki opis wpływu opisywanych 
rozwiązań na 
innowacyjność/rozwój 
gospodarstw/wzrost wartości 
dodanej/agrobiznesu) 

 

 
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,, dalej 
jako „Bank”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Banku jest możliwy pod adresem 
mailowym iodo@bnpparibas.pl. 
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 celu realizacji  niniejszego konkursu  
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie 
zgodnie z przyjętymi w Banku okresami retencji. Ponadto dane osobowe, w tym wizerunek 
mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www,bnpparibas.pl/agroabsolwent  w celu 
promocji i informacji o konkursie. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

                                                
1 Kraj, w którym ze względu na miejsce zamieszkania składane jest zeznanie podatkowe obejmujące wszystkie przychody, niezależnie od miejsca ich 

uzyskania. Jeżeli nie osiągasz przychodów, wpisz kraj, w którym składane byłoby zeznanie, gdyby przychody były osiągane. 

http://www.100lattradycji.pl/


 
celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
Przysługuje Pani/ Panu również prawo żądania przeniesienia danych, a także prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie ww. prawa mogą być 
realizowane wyłącznie na zasadach określonych w RODO. W przypadku zarzutów 
dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/ Pan wnieść skargę do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w konkursie. 
 
 
Oświadczam, że:  
 
1. wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych z Konkursem,  
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)  
 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w 
Warszawie - organizatora  Konkursu na najlepszą pracę magisterską/licencjacką, moich 
danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, 
w tym wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych, tj. Imienia i Nazwiska, 
Tytułu Pracy oraz Nazwy uczelni na stronie internetowej Banku. Przysługuje mi prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  
 
 
................................................................. (data i podpis autora pracy) 


