
  

 
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów  
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Imię i nazwisko dyplomanta – uczestnika konkursu  .............................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Adres do korespondencji: .......................................................................................................................  

Telefon kontaktowy: ..............................................................................................................................  

E-mail: ....................................................................................................................................................  

Tytuł pracy dyplomowej:  ......................................................................................................................  

Imię i nazwisko Promotora:  ..................................................................................................................  

E-mail Promotora:  .................................................................................................................................  

Numer pokoju Promotora w PRz:  .........................................................................................................  

 Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI PRz. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich Oddział Rzeszowski, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na 

najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI PRz oraz publikacji wyników Konkursu na stronie 

internetowej (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem 

danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski (ul. Kopernika 1,  

35-959 Rzeszów). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

celu, w jakim zostały zebrane. 

.........………..…………………………………  

              data i podpis  

Klauzula informacyjna 

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 35-959 

Rzeszów, nr tel. +48 17 85 347 22, adres e-mail: zarzad@seprzeszow.pl. 
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Lewandowski. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana 

danych, prosimy o kontakt pod adres e-mail: iod@sep.com.pl lub telefonicznie: +48 504 899 889. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI PRz, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia prac związanych z prowadzeniem Konkursu i opracowaniem jego wyników, 

jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną w sposób trwały usunięte.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI PRz. 

Odmowa ich podania lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotu 

działającego na zlecenie administratora, np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach 
informatycznych. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, to przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy 

złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO składając sprzeciw, należy wskazać 
jego przyczyny. 

 


