
Formularz zgłoszeniowy 

do Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni  

na najlepszą pracę dyplomową 
 

 
I. Informacje wstępne 

1. Tytuł pracy dyplomowej ………………………………………………………………………………...  

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

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

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

2. Data obrony pracy dyplomowej ………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres uczelni …………………………………………………………………………..…......... 

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

4. Wydział i kierunek studiów …………………………………………………………………….............. 

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

5. Promotor ………………….…………………………………………………………………….............. 

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

 

II. Informacje o autorze pracy dyplomowej 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..…….............. 

2. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………….......... 

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

3. Nr telefonu ................................................................................................................................................ 

4. e-mail ………………………………………………………………….................................................... 

 

       III. Oświadczenia uczestnika Konkursu  
 

 Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu o nagrodę Prezydenta 

Miasta Gdyni. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy dyplomowej na warunkach 

określonych w § 6 Regulaminu Konkursu. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku za pośrednictwem 

materiałów zdjęciowych i filmowych w celu promocji Konkursu i jego wyników w oficjalnych 

mediach Urzędu Miasta Gdyni, w przypadku otrzymania tytułu Laureata Konkursu. 

 Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni. 

 

 

……………………………….     ........................................................ 
        /data i miejscowość/      /czytelny podpis uczestnika Konkursu/ 

 

 

 

 

 

 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni  

81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez  

e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Konkursu, w ramach którego przyznawana 

jest nagroda Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową oraz promocji Miasta Gdyni za sprawą 

publikacji informacji o laureatach Konkursu i ich pracach mających wpływ na rozwój gospodarczy Miasta. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e  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 (dalej RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  

5. Imiona i nazwiska laureatów, tytuły nagrodzonych prac, a także wszelkie informacje dotyczące Konkursu 

będą udostępniane na stronach internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www.gdynia.pl oraz  

w oficjalnych serwisach społecznościowych Miasta. 

6. Dane osobowe laureatów w postaci wizerunku będziemy przetwarzać na podstawie odrębnie wyrażonej przez 

te osoby zgody. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą eksperci powołani do oceny pracy konkursowej, podmioty 

uprawnione przepisami prawa, podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów 

informatycznych i programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni, firmy świadczące usługi w zakresie 

obsługi serwisowej oficjalnych stron internetowych organizatora, dostawcy wykorzystywanych przez Miasto 

portali społecznościowych oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług 

pocztowych i kurierskich  

8. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do organizacji międzynarodowej. 

W związku z możliwością publikacji danych osobowych oraz wizerunku na oficjalnym koncie w medium 

społecznościowym Gminy Miasta Gdyni, takim jak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dane mogą 

zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Więcej, na  temat 

zasad przetwarzania danych osobowych, w wykorzystywanych przez Administratora mediach 

społecznościowych, można dowiedzieć się z polityk prywatności zamieszczonych w serwisach. 

9. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane 

osobowe. 

10. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim 

zostały zebrane, a także w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 

5 lat. 

11. Zgodnie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, 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 oraz prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

12. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na 

przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

13. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności 

przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe 

zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu oraz jego przeprowadzenie na warunkach określonych 

w Regulaminie. 

 


