Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/V/2018
Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP z dnia 13 listopada 2018 r.

Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską
z Zakresu Prawa Podatkowego
„Podatki są proste jak drut”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa warunki uczestnictwa w
Konkursie pt. „Podatki są proste jak drut”, zwanym dalej "Konkursem” oraz tryb
przeprowadzania Konkursu.
§2
1. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowa 20a, 03-731 Warszawa zwany dalej
„Organizatorem”. Konkurs jest organizowany we współpracy z innymi Regionalnymi
Oddziałami KIDP, które wyrażą chęć wzięcia uczestnictwa.
§3
1. Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu doradcy podatkowego w
środowiskach akademickich i upowszechnianie wiedzy o podatkach.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci uczelni wyższych, których praca
magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom z zakresu prawa podatkowego.
Dopuszczalnym językiem pracy magisterskiej jest język polski lub język angielski.
2. Informacja na temat Konkursu oraz jego regulamin zamieszczone zostaną m.in. na
stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
oraz na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP biorących udział w Konkursie.
§5
ZASADY KONKURSU
1. Pracami ocenianymi w ramach Konkursu są prace magisterskie obronione w danym
roku akademickim w terminie do 31 grudnia 2018 r. włącznie.

§6
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Pierwszy etap polega na wyłonieniu prac konkursowych przez promotorów prac
magisterskich (uprawnieni pracownicy naukowi promujący daną pracę, dalej:
„Promotorzy”) oraz nadesłaniu prac w formie elektronicznej wraz z formularzem
(drukiem rekomendacji) stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
1) Promotorzy nadzorujący prace magisterskie, akceptują druki rekomendacji z
tytułem pracy magisterskiej oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
2) Organizator podejmuje decyzję, ile prac może zostać zarekomendowanych z
jednej uczelni wyższej.
3) Uczestnicy zobowiązani są do przesłania Organizatorowi zeskanowanego druku
rekomendacji oraz kopii pracy magisterskiej w formacie PDF lub innym
formacie
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
kidp.mazowiecki@post.pl lub mazowiecki@kidp.pl do 28 lutego 2019 r.
włącznie do godz. 24.00. Decyduje data wpływu korespondencji mailowej na
jeden ze wskazanych powyżej adresów.
b) Drugi etap polega na ocenie przez Jury Konkursu zakwalifikowanych do tego etapu
prac magisterskich. Jury Konkursu ocenia prace, zgodnie z kryteriami zawartymi w
Regulaminie Jury Konkursu.
§7
CZĘŚĆ KONKURSOWA
1. Organizator po otrzymaniu pracy magisterskiej usuwa z niej dane identyfikacyjne i nadaje
numer kodujący. Zakodowane dane znane są jedynie Organizatorowi.
2. Jury Konkursu otrzymuje prace zakodowane przez Organizatora.
§8
1. Ujawnienie danych autorów prac konkursowych następuje po zakończeniu obrad Jury
Konkursu i wyłonieniu przez nich zwycięskich prac.
§9
1. Jury Konkursu ocenia nadesłane prace według kryteriów i zasad określonych w
Regulaminie Jury Konkursu, m.in. bierze pod uwagę oryginalność tematyki pracy i sposób
prezentacji tematu, popartego bogatym doborem literatury i orzecznictwa.

§ 10
NAGRODY
1. Skład Jury Konkursu będzie liczył co najmniej 6 członków wybranych przez
Organizatora spośród doradców podatkowych, w szczególności z przedstawicieli
członków zarządów regionalnych oddziałów, z których prace będą przekazywane do
udziału w konkursie.
2. Członkowie Jury wyłonią spośród siebie Przewodniczącego Jury Konkursu.
3. Jury Konkursu wybierze najlepsze prace magisterskie i przyzna tytuł „Laureata
Konkursu” trzem najlepszym uczestnikom Konkursu.
4. Przewidziano

ufundowanie

następujących

nagród

pieniężnych

za

zajęcie

odpowiednio:
a)

Pierwszego miejsca

- 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł)

b)

Drugiego miejsca

- 4.000 zł (słownie: cztery tysiące zł)

c)

Trzeciego miejsca

- 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

5. Nagrody pieniężne wymienione w § 10 pkt 4 wyrażone są w kwotach netto, po
potrąceniu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego od
ubruttowionej o ten podatek wartości nagrody.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagród rzeczowych, także
za zajęcie kolejnych miejsc przez uczestników.
7. Organizator

zastrzega

sobie

możliwość

przyznania

wyróżnień

i

pamiątkowych

dyplomów.
§ 11
1.

Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi po podjęciu uchwały Komisji Konkursowej w
celu wyłonienia trzech zwycięskich prac magisterskich w Konkursie na Najlepszą Pracę
Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Podatki są proste jak drut” oraz przyznanie
trzech nagród pieniężnych.
§ 12

1.

Wyniki Konkursu zostaną umieszone na stronach internetowych, m.in. Mazowieckiego
Oddziału KIDP: www.mazowiecki.kidp.pl i na stronach Regionalnych Oddziałów, z
których będą brać udział uczestnicy Konkursu.

2.

O wynikach Konkursu organizator poinformuje uczestników i Promotorów prac
magisterskich podczas uroczystej Gali organizowanej w Dniu Doradcy Podatkowego, na
której nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów Organizatora na
każdej pracy konkursowej biorącej udział w Konkursie oraz jej wykorzystania w publikacji
i w mediach a także na materiałach promocyjnych.

3.

Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych
zasad Konkursu.

4.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany
w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

5.

Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez
Organizatora.

6.

Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na
stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału KIDP

7.

Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora.

§ 14
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od promotorów prac magisterskich
zgłoszonych do konkursu i uczestników konkursu jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych
z siedzibą w Warszawie 02-362, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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 „RODO”).
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych od
uczestników konkursu i promotorów prac magisterskich zgłoszonych do konkursu w zakresie
działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także przysługujących uczestnikom
konkursu i promotorom uprawnień, można się skontaktować z Biurem Krajowej Izby
Doradców Podatkowych w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kidp.pl
3. Administrator danych osobowych – Krajowa Izba Doradców Podatkowych - przetwarza dane
osobowe uczestnika konkursu i promotorów prac magisterskich zgłoszonych do konkursu na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody.
4. Dane osobowe promotorów prac magisterskich zgłoszonych do konkursu, uczestników
konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, realizacji umów
zawartych z podmiotami zewnętrznymi, w pozostałych przypadkach dane osobowe

przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody a także w celach marketingowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Krajową Izbą
Doradców Podatkowych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
7. Uczestnikom konkursu oraz promotorom prac magisterskich zgłoszonych do konkursu, którzy
podają dane osobowe przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) sprostowania (poprawienia) danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
c) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

•

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

•

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

•

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;

d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu,
e) przenoszenia danych w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje uczestnikom
konkursu i promotorom prac magisterskich zgłoszonych do konkursu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Organizator będzie zbierał od promotorów prac magisterskich zgłoszonych do konkursu i
uczestników konkursu następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika,
b) adres do korespondencji uczestnika,
c) adres e-mail uczestnika,
d) numer telefonu uczestnika,
e) nazwa i adres uczelni oraz wydział i kierunek studiów uczestnika,
f) imię i nazwisko promotora,
g) adres do korespondencji promotora,
h) adres e-mail promotora,
i) numer telefonu promotora.
10. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data urodzenia,
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej)
f) oraz dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Krajowej Izbie
Doradców Podatkowych w tym dane związane z przepisami prawa podatkowego (dotyczy
zwycięzców konkursu)

11. Uczestnikom konkursu oraz promotorom prac magisterskich zgłoszonych do konkursu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
12. Uczestnik konkursu oraz promotor pracy magisterskiej zgłoszonej do konkursu zezwala na
wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach
konkursu.
13. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu oraz promotorów prac magisterskich
zgłoszonych do konkursu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
14. Dane uczestników konkursu oraz promotorów prac magisterskich zgłoszonych do konkursu
nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych
przepisami prawa.
15. Dane uczestników konkursu oraz promotorów prac magisterskich zgłoszonych do konkursu
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
16. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
17. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
18. Klauzule zgody:
a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub
elektronicznej (mail).
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).
b) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.
c) Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
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.

