XIII Ogólnopolski Konkurs

Młodzi Innowacyjni 2021

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu prac dyplomowych „Młodzi Innowacyjni”
Warunki udziału w Konkursie:
−
poprawne wypełnienie wszystkich danych formularza zgłoszeniowego, wyrażenie zgody na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu
Konkursu
−
dostarczenie do Łukasiewicz – Instytutu PIAP opinii promotora/opiekuna lub recenzenta
pracy, dziekana / prodziekana wydziału lub opiekuna kierunku do 15 kwietnia 2021 r.
Akceptuję Regulamin Konkursu*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu
przeprowadzenia konkursu. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.
2. Dyrektor Instytutu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach
dotyczących Pana/Pani danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: m.warawasowski@odomg.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią
zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5. Pana/Pani dane osobowe będą mogą być udostępniane tylko podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dostęp do Pana/Pani danych będą posiadać jedynie upoważnione przez administratora osoby.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Autor 1:
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Autor 2:
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Adres e-mail:
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Nazwa Uczelni / Wydziału / Instytutu:
Tytuł pracy:

Data obrony pracy (dd/mm/rrrr):
Ocena pracy:
Rodzaj pracy:*
doktorska
inżynierska
magisterska
Jestem zainteresowana / zainteresowany praktykami w Łukasiewicz – Instytucie PIAP lub
innej instytucji
tak
nie
* W przypadku akceptacji wstawić 
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Streszczenie pracy

Data i podpis:

