
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA/PROMOTORA/RECENZENTA PRACY KONKURSOWEJ  

(dot. etapu zgłoszenia pracy magisterskiej/doktorskiej) 

 

Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 7 

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 jako „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie 

udostępnionych moich danych osobowych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości (ul. 

Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa), dalej jako „SWWS”, w zakresie niezbędnym dla potrzeb zgłoszenia 

do Konkursu oraz jego realizacji, rozstrzygnięcia, w tym ewentualnej publikacji na stronach: 

https://swws.edu.pl. 

 

Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany*, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

…………………………………………………. 

data i czytelny podpis  

 

 

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam poinformowana 

/ zostałem poinformowany*, stosownie do treści art. 14 ust. 1 i 2 RODO, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości 

(ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa). Z administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@swws.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Maciej Dziewulski, e-mail: iod@wskip.edu.pl 

3. Źródłem pozyskania moich danych osobowych przez administratora są: moja osoba oraz formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu przekazany SWWS przez autora 

pracy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu: 

1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym ewentualnej publikacji na stronach: 

https://swws.edu.pl na podstawie Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionych do ich otrzymywania na 

podstawie przepisów prawa lub umowy. 

6. Przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych: imię i nazwisko wraz ze 

stopniem/tytułem naukowym, nazwa i adres uczelni, telefon, adres e-mail, podpis. W przypadku 

https://swws.edu.pl/
https://swws.edu.pl/


rozliczenia Konkursu dodatkowo: adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość), data 

i miejsce urodzenia, PESEL, NIP (zależnie od wartości upominku). 

7. Moje dane osobowe, w przypadku uzyskania statusu laureata przez autora pracy, której jestem 

promotorem / recenzentem, będą ujawnione Członkom Kapituły po rozstrzygnięciu Konkursu. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres: 

1) dla celu określonego w ust. 4 pkt 1: przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany; 

2) dla celu określonego w ust. 4 pkt 2: przez 5 lat od początku roku następującego po roku, 

w którym konkurs był realizowany, 

– z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez SWWS 

o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą. 

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, 

której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 9 pkt 1-4 należy skontaktować się 

z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie jakim dotyczy wykonania obowiązku 

pobrania zaliczek na podatek dochodowy, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1426, 1291, 1428). 

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

…………………………………………………. 

data i czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


