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OŚWIADCZENIA 
 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Rzecznika Finansowego dla celów związanych z Konkursem o Nagrodę 

Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską 

oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku 

finansowym na zasadach określonych w regulaminie Konkursu.  

 
…………………………………. 

  Data i czytelny podpis 

 

*Udzielenie tej zgody jest dobrowolne, lecz jest ona niezbędna do 

udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę należy wysłać 

oświadczenie o jej wycofaniu na adres e-mail iod@rf.gov.pl lub adres 

Biura Rzecznika Finansowego. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pod 
adresem e-mail biuro@rf.gov.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „dane 
osobowe”.  
Rzecznik wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail iod@rf.gov.pl. 
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu o nagrodę Rzecznika 
Finansowego, wyłonienie laureatów, a także wywiązanie się z obowiązków prawnych np. 
przepisów księgowo – finansowych w związku z przyznanymi nagrodami. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) czyli zgoda.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) czyli prawnie uzasadniony interes 
organizatora konkursu m.in. organizacja i przeprowadzenie konkursu, przyjmowanie zgłoszeń, 
rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji, a także 
ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z konkursem, realizacja przepisów 
prawa np. ustawy o rachunkowości. 
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Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie 
takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby 
upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności 
danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Dane osobowe 
mogą być przekazane m.in. podmiotom obsługującym systemy IT, podmiotom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa, kancelariom prawnym lub doradczym.  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 13 miesięcy od zakończenia konkursu, w 
przypadku przyznania nagród przez okres przewidziany w przepisach prawa np. ustawy o 
rachunkowości, oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
Dane osobowe uczestnika konkursu mogą pochodzić od promotora, Dyrektora 
Instytutu/Kierownika Katedry lub Dziekana wydziału szkoły, w której realizowana była 
rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także od dyrektorów instytutów badawczych oraz 
instytutów naukowych PAN, którzy dokonali zgłoszenia autora pracy za jego zgodą. Zakres 
przekazanych przez ww. osoby danych autora pracy obejmuje: imię i nazwisko oraz adres do 
korespondencji, a także numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.  
Każdej osobie przysługuje prawo  dostępu do danych osobowych, prawo żądania 
sprostowania, prawo żądania usunięcia, prawo żądania ograniczenia. Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę należy wysłać 
oświadczenie o jej wycofaniu na adres e-mail iod@rf.gov.pl lub adres Biura Rzecznika 
Finansowego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
udziału w konkursie. 

 

Oświadczam że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu 

o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i 

doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta 

na rynku finansowym.  

…………………………………. 
                                                                                               Data i czytelny podpis 
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W przypadku przyznania nagrody wyrażam zgodę na publikację 

imienia i nazwiska na stronie internetowej Rzecznika Finansowego lub w 

innych dokumentach informacyjnych o przebiegu i wyniku Konkursu, 

którego autorem jest Rzecznik Finansowy, w związku z Konkursem o 

Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i 

doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta 

na rynku finansowym na zasadach określonych w regulaminie Konkursu.  

 
…………………………………. 

                                                                                               Data i czytelny podpis 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zamieszczenie pracy lub 

jej fragmentów na stronie internetowej Rzecznika Finansowego w 

przypadku przyznania nagrody 

 

…………………………………. 
                                                                                               Data i czytelny podpis 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację wizerunku z 

uroczystości wręczenia nagrody w przypadku jej przyznania, w związku z 

Konkursem o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę 

habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu 

ochrony klienta na rynku finansowym na zasadach określonych w 

regulaminie Konkursu.  

 
…………………………………. 

                                                                                               Data i czytelny podpis 

       
 


