
 

 
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Niniejszym zgłaszam pracę magisterską na konkurs w zakresie rynków finansowych 

 

1) Informacje o autorze pracy: 

 

 Imię i nazwisko………………………………………………………………....... 

 

 Adres do korespondencji……………………………………………………….. 

 

 E-mail…………………………………………………………………................ 

 

 Telefon………………………………………………………………….………………. 

 

2) Informacje o promotorze

                              

 Imię i nazwisko………………………………………………………………....... 

 

 E-mail………...…………………………………………………………………....... 

 

 Telefon…………………………………………………………………………........ 

 

3) Oświadczenia autora pracy 

 

„Oświadczam, że akceptuję warunki określone w regulaminie konkursu”  

 

……………………………………………………………………………………………….…………. 

(data i czytelny podpis autora pracy) 

 

„Oświadczam, że praca złożona do konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona 
do obrony i nie wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.” 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….……. 

(data i czytelny podpis autora pracy) 



 

 
 

 

 

Zgoda autora na publikację pracy w formie wydawnictwa naukowego: 

„Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy lub jej fragmentów w formie wydawnictwa 
naukowego (w formie drukowanej lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej).” 

 

 

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

(data i czytelny podpis autora pracy) 

 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Operator 
serwisu Walutomat.pl  Spółka Curency-One SA z siedzibą w Poznaniu(61-754), ul Szyperska 
14. 

Dane osobowe będą przetwarzane w toku wyłaniania zwycięzcy konkursu i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. Autor pracy jest uprawniony do dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
„Oświadczam, że powyższe informacje są mi znane i wyrażam zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz podawanie 
do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie we 
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.”  

 

 

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

(data i czytelny podpis autora pracy) 

 

 

Zgoda promotora lub recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych: 

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Operator 
serwisu Walutomat Spółka Curency-One SA z siedzibą w Poznaniu(61-754), ul Szyperska 14. 

Dane osobowe będą przetwarzane w toku wyłaniania zwycięzcy konkursu i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. Promotor lub recenzent pracy jest uprawniony do dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
„Oświadczam, że powyższe informacje są mi znane i wyrażam zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz podawanie 
do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie 
autora pracy we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego 
wynikach." 

 

 

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

(data i czytelny podpis promotora lub recenzenta pracy) 


