KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs na REFERAT NAUKOWY
W RAMACH VII KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO
Warszawa, dnia ……………………………………………………………….

Dane osobowe:
Imię i Nazwisko*
Uczelnia
Tytuł
naukowy/stanowisko
Adres
Telefon
Telefon kom.
Fax
E-mail
Tytuł referatu:

Słowa kluczowe:
Streszczenie:

*W przypadku kilku autorów oświadczenie o procentowym udziale każdej osoby
Wytyczne dotyczące przygotowania referatu znajdują się w odrębnym dokumencie.
…………………………
Miejscowość, data

………………………………….
Podpis

Podpisane zgłoszenie należy wysłać do dnia 16 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz
data i godzina przesłania referatu w formie elektronicznej) na adres: Wydział Zarządzania Uniwersytet
Warszawski, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 z dopiskiem „Konkurs na referat”, e-mail:
konkurs_KRK@wz.uw.edu.pl.

……………………………………………………….
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu na
Konkurs referatów w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego dla potrzeb związanych z Konkursem
oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatorów, zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”).
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z poniższą INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH.

……………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

……………………………………………………….
miejsce i data złożenia oświadczenia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Poniższe informacje podawane są na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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”).
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest: Uniwersytet Warszawski (dalej „UW”) z
siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa oraz Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul.
Książęcej 4 – jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO.
Z UW można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@adm.uw.edu.pl lub pisemnie, pod
adresem wskazanym powyżej.
Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem
wskazanym powyżej.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez UW i KDPW
Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego przeprowadzonego w ramach Kongresu
Rynku Kapitałowego w 2018 r., zwanego dalej Konkursem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed
roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(„prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są
upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu
Konkursu, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane
wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub
roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od UW i KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a
ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail:
iod@adm.uw.edu.pl lub kdpw@kdpw.pl. W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o
cofnięciu zgody może zostać przesłana w formie pisemnej, na adres UW lub KDPW wskazany
powyżej.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
przez UW lub KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem
ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani referatu naukowego w
organizowanym przez UW i KDPW Konkursie. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez
Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w Konkursie.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

……………………………………………………….
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE
„Jako autor referatu zgłoszonego do Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego
przeprowadzanego w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego przenoszę nieodpłatnie na
Organizatorów, tj. Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28 I Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4
całość autorskich praw majątkowych (oraz praw zależnych) do referatu, a także własność nośników,
na których utrwalony został referat. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do referatu
obejmuje następujące pola eksploatacji w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami referatu,
na których go utrwalono: wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie,
publiczne udostępnianie referatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu
terytorialnym, wykorzystanie referatu do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i
umieszczenie w sieci Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp),
zwielokrotnienie określoną techniką, tj. drukowanie, kopiowanie, wytwarzanie egzemplarzy referatu
techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, adaptowanie do wydawnictwa książkowego.

……………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

……………………………………………………….
miejsce i data złożenia oświadczenia

