
Załącznik  

do Regulaminu Konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA OPRACOWANIA NA KONKURS 

 

 Niniejszym zgłaszam/zgłaszamy* opracowanie dotyczące dylematu etycznego  

z dziedziny rachunkowości do „Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z 

dziedziny rachunkowości” 

 

TYTUŁ OPRACOWANIA................................................................................................... 

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

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

FORMA OPRACOWANIA : OPISOWA   ❑      FILMOWA   ❑       DŹWIĘKOWA   ❑ 

 

DANE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH 

Imię i nazwisko (w przypadku zgłaszania opracowania przez kilku autorów należy wymienić 

wszystkie osoby): ................................................................................................. 

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

 

Adres do korespondencji: ..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ................................................................................................................................. 

Adres mailowy: ..................................................................................................................... 

 

 Oświadczam/oświadczamy*, iż opracowanie jest oryginalne i nie narusza żadnych praw 

autorskich innych osób ani instytucji. Opracowanie zgłoszone na konkurs nie było wcześniej 

opublikowane ani nagradzane w podobnych konkursach. 

             

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

          Podpis/podpisy 

 

 Wyrażam/wyrażamy* zgodę na dowolną ilość publikacji lub odtwarzania nadesłanego 

opracowania oraz na wprowadzanie w nadesłanym opracowaniu poprawek lub skrótów przez 

Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

 

 Wyrażam/wyrażamy* zgodę na umieszczenie opracowania w Banku Dylematów 

Etycznych tworzonym przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

             

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

          Podpis/podpisy 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce Biuro Zarządu Głównego w celu upublicznienia wyników rozstrzygnięcia 

Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  na najlepsze opracowania dylematów 

etycznych z dziedziny rachunkowości i jednocześnie oświadczam, iż  zostałem poinformowany, 

że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Zarząd Główny w Warszawie , ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa. 



2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym na wstępie i w celu 

wypełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz 

podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

Ponadto mogą być udostępniane ZUS, urzędom skarbowym, podmiotom świadczącym usługi 

medycyny pracy, podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

Konkursu lub do momentu wycofania niniejszej mojej zgody/oświadczenia.   

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak pewne 

informacje są niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody. 

8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

poddawane profilowaniu. 

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   

             

     

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

          Podpis/podpisy 

 

 
 


