
1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z DZIEDZINY PRAWA 

ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

 

DANE OSOBOWE I ADRESOWE: 

 

Imię i nazwisko autora: _____________________________________________________ 

Adres korespondencyjny: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Adres e-mail: ______________________________________________________________ 

Nr telefonu: _______________________________________________________________ 

 

TYTUŁ PRACY: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

NAZWA UCZELNI I WYDZIAŁ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA PRACY: 

__________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenia: 

 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej na Konkurs pracy magisterskiej i przysługują mi 

do niej wyłączne prawa autorskie. Nadesłana praca nie jest obciążona autorskimi prawami 

majątkowymi osób trzecich. 

 

_____________________ 

Data i podpis Autora 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę 

magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i akceptuję warunki 

Konkursu wskazane w Regulaminie. 

_____________________ 

Data i podpis Autora 

 

 
 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) informujemy, że:  
 
Administrator danych 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RGW Finance Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (wydawca Unfair Competition and Compliance Law Portal), ul. Wspólna 35/11, 
00-519 Warszawa, e-mail: wydawca@uclp.com.pl, tel. + 48 (22) 493 62 50.  
 
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), c) i f) RODO 
w celu przeprowadzenia,  rozstrzygnięcia o ogłoszenia wyników III Edycji „Konkursu na 
najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji” (dalej 
jako „Konkurs”),  organizowanego przez Unfair Compettition and Compliance Law Portal 
oraz RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna (dalej jako 
„Organizatorzy”)  jak również w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim 
obowiązków prawnych oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora. 
 
Okres przechowywania danych  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. 
celów, a po rozstrzygnięciu Konkursu przez okres wymagany przepisami prawa i 
wyznaczony terminami przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 
Prawo dostępu do danych oraz pozostałe uprawnienia 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów 
RODO. 
 
Prawo do wniesienia sprzeciwu 
 
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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Konsekwencje niepodania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest 
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.  
 
Odbiorcy danych 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie Organizatorom Konkursu oraz 
członkom Komisji konkursowej. 
 
Dane zwycięzcy Konkursu (imię, nazwisko oraz nazwa uczelni, na której obroniono pracę 
magisterską) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.uclp.com.pl oraz 
www.rgw.com.pl. 
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-em się z przedstawionymi powyżej informacjami 

dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych i akceptuję ich treść oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie 

  

 

_____________________ 

Data i podpis Autora 

 

http://www.uclp.com.pl/
http://www.rgw.com.pl/

