Formularz zgłoszeniowy
III EDYCJI NAGRODY KONSULA HONOROWEGO
WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA W SOPOCIE

Imiona: …..…………………………………………………………………………………………………….………………………..
Nazwisko: ………………………………..……………………………………………………………………….……………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………….…………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Numer kontaktowy: …….………………………………………………………………………………………………….…….
Adres e-mail: …………………….………………………………………………………………………………….……………….

Tytuł pracy doktorskiej: ……………………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………….…………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………..

Promotor: …………………………………………………………………………………………………….………………………..
Recenzenci: ………………………………………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………….………………………..
Uczelnia wyższa, na której obroniono pracę: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Data obrony pracy doktorskiej: ………………………………….……………………………….………………………..

Organizator informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Konkursu - Konsul
Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni Tomasz
Kopoczyński, ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie
danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit a 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 (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych), dalej jako „RODO”;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia jego laureatów oraz zorganizowania i
przeprowadzenia uroczystego wręczenia nagród.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.
5. W związku z publikacją tytułów nagrodzonych prac wraz z imionami i nazwiskami ich
autorów na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa
Luksemburga w Sopocie pod adresem http://konsulat-luksemburga.kopoczynski.pl/
dane osobowe laureatów w powyższym zakresie będą udostępnione nieograniczonej
liczbie odbiorców.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu
przedawnienia roszczeń.
7. W każdej chwili może Pani/Pan:
a) zażądać dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz skorzystać z prawa do
przenoszenia danych,
c) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
d) wnieść skargę do organu nadzorczego,
e) zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
8. Dane osobowe powierzone Administratorowi nie będą wykorzystane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowane.
Niniejszym oświadczam, że (należy wpisać „x” w odpowiednie pole):
 Akceptuję Regulamin III Edycji Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa
Luksemburga w Sopocie.
 Znane mi są obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1509 ze zm.) w zakresie
konieczności odprowadzenia podatku od wartości wygranej w konkursach z dziedziny nauki,
kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu przekraczającej kwotę 2.000,00 zł.
 Wyrażam zgodę aby Organizator Konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą
literaturze francuskojęzycznej, niemieckojęzycznej lub luksemburskojęzycznej o Nagrodę
Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie przetwarzał moje dane
osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu przyjęcia i weryfikacji
mojego zgłoszenia do Konkursu, ogłoszenia jego wyników, przeprowadzenia gali wręczenia
nagród.

………………………………………………………
(czytelny podpis)

