Załącznik do Regulaminu VII edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”

DRUK REKOMENDACJI
Na podstawie § 5 Regulaminu Konkursu niniejszym zgłaszam poniższą pracę magisterską do VII Edycji Konkursu
„Podatki są proste jak drut” organizowanego przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Informacje o uczelni
1. Nazwa i adres uczelni
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Wydział i kierunek studiów
______________________________________________________________________________
Informacje o Promotorze
1. Imię i nazwisko
______________________________________________________________________________
2. Adres do korespondencji
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kontakt (e-mail/telefon)
______________________________________________________________________________
Informacje o pracy magisterskiej i Autorze
1. Tytuł pracy magisterskiej
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Imię i nazwisko
______________________________________________________________________________
3. Adres do korespondencji
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Kontakt (e-mail/telefon)
______________________________________________________________________________

Akceptacja promotora miejscowość, data, czytelny
podpis

miejscowość, data

czytelny podpis uczestnika konkursu

Załącznik do Regulaminu VII edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych moich danych osobowych, w
celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000) oraz 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

miejscowość, data, czytelny podpis
ZGODA NA UTRWALENIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU
Ja niżej podpisana/y, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne
wykorzystanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych mojego wizerunku utrwalonego na potrzeby Konkursu na
Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć oraz plików video, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w
materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np.
Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np.
prezentacjach), informacjach prasowych.
Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona
zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może
być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej
wycofaniem.
miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik do Regulaminu VII edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY MAGISTERSKIEJ ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PROMOTORA PRACY MAGISTERSKIEJ ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych moich danych osobowych, w
celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000) oraz 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA UTRWALENIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
PROMOTORA PRACY MAGISTERSKIEJ ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
Ja niżej podpisana/y, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne
wykorzystanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych mojego wizerunku utrwalonego na potrzeby Konkursu na
Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć oraz plików video, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w
materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np.
Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np.
prezentacjach), informacjach prasowych.
Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona
zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może
być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej
wycofaniem.
miejscowość, data, czytelny podpis

