DOROCZNE NAGRODY TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZA MAGISTERSKIE PRACE DYPLOMOWE Z ZAKRESU
URBANISTYKI, PLANOWANIA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
(prace obronione w 2020 roku)
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DYPLOMOWEJ

*)

Dane dyplomanta(ki):

Nazwisko i imię
Adres do korespondencji

Adres e-mail
Nr telefonu
Dane dotyczące pracy

Temat pracy

Data obrony pracy
Wyrażam zgodę na publikację przesłanej pracy
o nadanym 6-cyfrowym numerze:.........................
w materiałach związanych z konkursem
oraz działaniami pokonkursowymi
podpis dyplomanta

Dane dotyczące Promotora:

Nazwisko i imię
Stopień/tytuł naukowy
Adres do korespondencji

Nr telefonu
*)

prosimy wypełnić wszystkie pola.

Zgłaszam wymienioną wyżej pracę do Konkursu i oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2
Regulaminu Nagrody praca ta jest jedyną zgłoszoną do konkursu z wykonanych w 2020 roku
pod moim kierunkiem

miejscowość, data

podpis Promotora

Uwaga: Kartę zgłoszenia należy zeskanować i przesłać razem ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych dyplomanta(ki) i Promotora w pliku o nazwie sześciocyfrowego numeru identyfikacyjnego w formacie .zip
zabezpieczonym przed otwarciem hasłem, lub umieścić w trwale zaklejonej kopercie dołączonej do pracy; koperta
musi być oznakowana sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym
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Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dyplomantki(a)
Wyrażam świadomie zgodę zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)
oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000), na przechowywanie
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w konkursie za magisterskie prace
dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej przyznawane przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich, prowadzenia ewidencji zgłoszonych prac konkursowych
oraz upowszechniania niezbędnych danych przy propagowaniu i publikowaniu wyników
konkursu. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których
mowa w art. 7 RODO oraz że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Towarzystwo
Urbanistów Polskich.

miejscowość, data

podpis dyplomanta(ki)

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Promotora
Wyrażam świadomie zgodę zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)
oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000), na przechowywanie
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w konkursie za magisterskie prace
dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej przyznawane przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich, prowadzenia ewidencji zgłoszonych prac konkursowych
oraz upowszechniania niezbędnych danych przy propagowaniu i publikowaniu wyników
konkursu. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których
mowa w art. 7 RODO oraz że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Towarzystwo
Urbanistów Polskich.

miejscowość, data

podpis Promotora
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Towarzystwo Urbanistów Polskich
Towarzystwo Urbanistów Polskich, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz. U. 2018 poz. 1000), uprzejmie informuje, że:

1.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich (zwany dalej
TUP), z siedzibą przy ul. Lwowskiej 5/100, 00-660 Warszawa.

2.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z siedzibą Zarządu
Głównego Towarzystwa Urbanistów, tel.: (22) 784 990 932, e-mail: zg@tup.org.pl.

3.

Podawane dane osobowe przetwarzane będą w związku z § 8 pkt. 2 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w konkursie za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej przyznawane
przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, prowadzenia ewidencji zgłoszonych prac konkursowych oraz
upowszechniania niezbędnych danych przy propagowaniu i publikowaniu wyników konkursu.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe przetwarzane
w Towarzystwie Urbanistów Polskich, mogą być udostępnione innym odbiorcom, tj.:
 podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego danych konkursowych.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan
prawo do: dostępu do treści swoich danych (na podstawie art.15 RODO), sprostowania danych (na
podstawie art.16 RODO), usunięcia swoich danych (wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 17
RODO), wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).

7.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których
sprawowana jest prawna opieka.

8.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez TUP. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wynika ona z przepisów prawa oraz ze Statutu
Towarzystwa Urbanistów Polskich, jest brak możliwości kontynuowania działań do których powyższa
zgoda jest niezbędna.

9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz ze Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

11.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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