ZAŁĄCZNIK NR 1

KONKURS PZITB

„Najlepsze Prace Dyplomowe
Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”

Temat pracy

Specjalność
...................................................................................................................................................
Kategoria (proszę zaznaczyć właściwą):
praca projektowa/ projektowa z technologii i organizacji budownictwa
praca badawcza/analityczna
Ocena pracy (średnia z ocen promotora i recenzenta)

Data obrony
.

.

Praca napisana i obroniona w (proszę zaznaczyć właściwą Uczelnię):
Politechnika Białostocka
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Imię i nazwisko autora pracy; w przypadku prac zespołowych – należy określić
zakres pracy wykonany przez poszczególnych autorów

Uzyskany tytuł

Dokładny adres zamieszkania:
..

adres domowy:
telefon:
e-mail:

.

..
..

.

...

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

Imię i nazwisko promotora pracy
.

..

Krótka charakterystyka pracy (min. 100 słów, max 1 strona)

..
Dyplomant

Promotor

Klauzula informacyjna
1.

Administratorem

Pana/Pani

danych

jest

PZITB

Oddział

w

Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 15-950 Białystok, e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl
2.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu „Najlepsze Prace

Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku BUDOWNICTWO”

i wynikających

z tego wymogów formalnych pomiędzy Panem/Panią a PZITB Oddział w Białymstoku, na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych. Administrator
przetwarza następujące dane osobowe: adres email, numer telefonu kontaktowego, dane
kontaktowe oraz wizerunek w wersji elektronicznej.
3.
lub

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia

przetwarzania,

a

także

prawo

sprzeciwu,

zażądania

zaprzestania

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku

niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie zgłoszenia udziału w Konkursie.
5.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy
prawa.
6.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą

podlegały profilowaniu.
7.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

___________________________________
Podpis dyplomanta

