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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU 

FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ  

W ZAKRESIE RYNKU FINANSOWEGO 

DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH WŁASNĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 

EDYCJA XI – 2022 ROK  

Uwaga: Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza 

I. Informacje wstępne 

1. Tytuł pracy doktorskiej 

 

 

2. Imię i nazwisko promotora oraz tytuł/stopień naukowy 

 

 

3. Data nadania stopnia naukowego doktora, wynikająca z dokumentu potwierdzającego 

nadanie stopnia naukowego doktora  

 

 

4. Nazwa i adres uczelni, jednostki naukowej lub innego podmiotu uprawnionego do 

nadawania stopnia naukowego doktora 

 

 

 

II. Informacje o autorze pracy 

1. Imię i nazwisko 

 

2. Adres do korespondencji 

 

3. Nr telefonu, e-mail 

 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Oświadczam, że jestem autorem pracy doktorskiej wskazanej w niniejszym zgłoszeniu do konkursu o Nagrodę 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu  rynku finansowego, 

organizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „konkursem”,  

i akceptuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie konkursu. 

Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do 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 „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 
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przeprowadzenia, promocji i ogłoszenia wyników konkursu, w tym do ewentualnego wypłacenia i rozliczenia 

nagrody lub wyróżnienia oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej. 

Zostałam poinformowana/Zostałem poinformowany1, 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 Uczestnika 

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

poinformowany2, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Komisji Nadzoru Finansowego będąca organem Urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@knf.gov.pl  oraz drogą 

pocztową. Dane adresowe dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe 

3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przeprowadzenie i promocja konkursu,  

a także ewentualne wypłacenie i rozliczenie nagrody lub wyróżnienia oraz sporządzenie niezbędnej 

dokumentacji finansowo-księgowej (następujących danych osobowych: adresu zamieszkania, nazwy i adresu 

Urzędu Skarbowego, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu. 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub 

organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów władzy publicznej, dla których podstawę prawną 

udostępnienia stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa. 

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, 

z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. Przysługuje mi prawo do 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. 

8. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji  

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje mi prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

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

                             data i czytelny podpis Uczestnika 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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