
 
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu Prac Dyplomowych WGSEiGP  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

Kierunek:  

Specjalnośd:  

Rok i tryb studiów:  

Rok akademicki:  

Promotor:  

Recenzent:  

Nazwisko i imię dyplomanta:   
  
  

Data i miejsce urodzenia:  

Miejsce stałego zamieszkania:  

Adres korespondencyjny:  
  

Telefon komórkowy:  

Email:  

Typ pracy: licencjacka / inżynierska / magisterska  

Temat pracy dyplomowej:  
  
  
  

Ocena z pracy:  
  

W związku ze skierowaniem mojej pracy na Konkurs prac dyplomowych deklaruję gotowośd 
przygotowania prezentacji dotyczącej mojej pracy dyplomowej, w przypadku, gdy zostanie 
ona nominowana do nagrody bądź wyróżnienia.   

Preferowana forma wystąpienia:   
• zdalna   
• kontaktowa  

Data i podpis dyplomanta:  

  

 

 

 

 

 

 

  



Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych  

  

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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z 

dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt 

mailowy iod@amu.edu.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu 

na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wypełnienie Formularza 

zgłoszeniowego do Konkursu  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.poz.1668 z 

późn. zm.).  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 50 lat.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do 

Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 

przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa jest obligatoryjne.  

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

  

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

Data i podpis  
 

 

mailto:iod@amu.edu.pl

