Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu SKwP
na najlepsze prace i opracowania
z dziedziny rachunkowości

Rada Naukowa
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5

DEKLARACJA AUTORA

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w konkursie na najlepsze prace i opracowania
z dziedziny rachunkowości.
Imię i nazwisko autora
Adres zamieszkania autora
Telefon kontaktowy autora
Adres e-mail autora
Rodzaj pracy (§ 1 ust. 2)
Temat pracy
Data uzyskania tytułu/
stopnia
Kierunek studiów
Imię i nazwisko promotora
Nazwa jednostki
organizacyjnej
Nazwa uczelni
Oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe, ponoszę wyłączną
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej
pracy, akceptuję warunki konkursu zawarte w regulaminie.

........................... dn. ..........................................

……...................................
(podpis autora)

Informacja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426
ze zm.) potrzebna do wypełnienia deklaracji podatkowej:
1. Nazwisko ...................................................
rodowe………………………............................
2. Imiona: 1. .............................................. 2.
.........................................................................
3. Miejsce zamieszkania: tzn. miejsce stałego lub czasowego:
Gmina/Dzielnica....................................................................................................................
......
. Ulica .........................................
.........................

Nr domu ..................... Nr mieszkania

Kod pocztowy ..........................
....................................................

Miejscowość (poczta)

Powiat ......................................
Województwo
.................................................................
Nr konta bankowego
...................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Biuro Zarządu Głównego w celu realizacji uczestnictwa w konkursie
a w szczególności upublicznienia wyników rozstrzygnięcia Konkursu Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości
i jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
1.

2.
3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Biuro Zarządu Głównego (SKwP BZG), ul. Górnośląska 5, 00-443
Warszawa.
W SKwP BZG powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail:
iod.skwp@skwpbui.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją
i realizacją konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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.
Odbiorcą Pani/Pana 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).

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu lub
okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan uczestniczyła/ł
w konkursie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wpisania na listę uczestników konkursu, konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie wykluczenie z udziału w konkursie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
...................................................................
Podpis osoby, której dane są przetwarzane

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA WIZERUNKU
1. Podstawa prawna:
•

•
•

art. 4 pkt. 1, art. 6 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),
art. 23, art. 24 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1740 ze
zm.)
art. 81 ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.
2019 r. poz. 1231 ze zm.)

Niniejszym wyrażam zgodę Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Biuru Zarządu
Głównego na przetwarzanie mojego wizerunku oraz jego publikację realizowaną
w ramach działalności statutowej Zarządu Głównego SKwP w formie elektronicznej
i drukowanej (realizacja konkursu) oraz na stronach www i portalach społecznościowych
(np.: Facebook) administrowanych bezpośrednio przez BZG SKwP w celach informowania
o działalności SKwP oraz w celach promocyjnych.
………................................................................
Podpis osoby, której dane są przetwarzane

