Prezydent Miasta Lublin
Załącznik do zarządzenia nr 10/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2021 r. zmieniającego
zarządzenie nr 754/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta
Załącznik do Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą
tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Lublin, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 754/2009 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Prezydenta Miasta Lublin na
najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta

Formularz zgłoszeniowy
udziału w konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową
poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta:
I.

Informacje wstępne
1. Tytuł pracy dyplomowej pracy: .................................................................…........…...
….................................................................................................................................
2. Data obrony pracy: ........................................................................….........…………..
3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę: ................…...........…….......……
….................................................................................................................................
4. Wydział i kierunek studiów: ..........................................................................…………
....................................................................................................................................
II. Informacja o autorze pracy
1. Imię i nazwisko: ...................................................................................……………….
2. Adres do korespondencji: ..............................................................................….....…
......……….....…………................................................................................................
3. Nr telefonu, e-mail ...............................................................................................……
III. Informacja o promotorze pracy
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..
2. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………….
…..........................................................................................…………………………...
3. Nr telefonu, e-mail: ...……………………………………………………………………….
Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej poświęconej tematyce rozwoju gospodarczego miasta, zgłoszonej do konkursu, organizowanego przez Urząd Miasta Lublin.
.............…............................................................................................................................
(miejsce i data, podpis uczestnika)

Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach
Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta, organizowanego przez Prezydenta Miasta Lublin (dalej jako: konkurs)
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z:
☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki;
☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
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☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
dla potrzeb konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją oraz promocją konkursu:
☐ w artykułach, publikacjach prasowych,
☐ w informacjach na stronie www.lublin.eu oraz innych stronach UM Lublin,
☐ na portalu społecznościowym Facebook.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na nieodpłatną publikację fragmentów pracy dyplomowej (po korekcie redakcyjnej) przez Urząd Miasta Lublin, w celach związanych z organizacją oraz promocją konkursu:
☐ w artykułach, publikacjach prasowych,
☐ publikacjach urzędowych,
☐ w informacjach na stronie www.lublin.eu oraz innych stronach UM Lublin,
☐ na portalu społecznościowym Facebook,
i nie będę z tego tytułu wnosiła/wnosił żadnych roszczeń.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku – zdjęć i nagrań z moją osobą,
w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji wydarzenia:
☐ w artykułach, publikacjach prasowych,
☐ w materiałach radiowo-telewizyjnych, multimedialnych UM Lublin,
☐ w informacjach na stronie www.lublin.eu oraz innych stronach UM Lublin,
☐ na portalu społecznościowym Facebook.
…………………………………
(miejscowość i data)

..........………………………………….......
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

Zgoda promotora pracy dyplomowej na przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach
Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta, organizowanego przez Prezydenta Miasta Lublin (dalej jako: konkurs)
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu.

☐ Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
dla potrzeb konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją oraz promocją konkursu:
☐ w artykułach, publikacjach prasowych,
☐ w informacjach na stronie www.lublin.eu oraz innych stronach UM Lublin,
☐ na portalu społecznościowym Facebook.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku – zdjęć i nagrań z moją osobą,
w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji wydarzenia:
☐ w artykułach, publikacjach prasowych,
1

Niepotrzebne skreślić.
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☐ w materiałach radiowo-telewizyjnych, multimedialnych UM Lublin,
☐ w informacjach na stronie www.lublin.eu oraz innych stronach UM Lublin,
☐ na portalu społecznościowym Facebook.
…………………………………
(miejscowość i data)

...................…………………………………...………
(czytelny podpis promotora pracy dyplomowej)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, strona 1) (dalej
jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane oso bowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych oso bowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe:
pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem
Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
•
e-mail: iod@lublin.eu; lub
•
pisemnie na adres Administratora danych: pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
3. Dane osobowe autora pracy dyplomowej przetwarzane są w celu rekrutacji uczestników, organizacji, przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę
dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta oraz w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe promotora pracy dyplomowej przetwarzane są w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową
poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta oraz w celach archiwizacyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych promotora jest:
•
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. a RODO w za kresie: rekrutacji, organizacji, przeprowadzenia oraz promocji (w tym publikacji listy laureatów) konkursu – w przypadku uczestnika konkursu, organizacji, przeprowadzenia oraz
promocji konkursu - w przypadku promotora;
•
art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w związku z art. 6 ust.1
lit. c RODO.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu cofnięcia zgody lub do zakończenia realizacji wskazanego celu określonego w pkt 3, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na
cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
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6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich otrzymania przepisami prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin np. firmie COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
7. Pani/Pana dane będą również przekazywane innym odbiorcom, w szczególności w związku
z tym, że dane będą publikowane na serwisie społecznościowym Facebook. Pani/Pana dane
zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., tym samym, Pani/Pana dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. W związku z pu blikacją na portalu społecznościowym Facebook Pani/Pana dane zostaną przetransferowane
przez serwis Facebook na swoje serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach
związanych z działalnością serwisu. Ponadto, zgodnie z funkcjonalnościami portalu Facebook
oraz oficjalnymi oświadczeniami przedstawicieli w/w portalu, Facebook korzysta z technologii
rozpoznawania twarzy. Powyższy sposób przetwarzania danych stanowi przetwarzanie biometryczne. Zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Facebook Ireland Ltd. są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.
8. Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora (Prezydenta Miasta Lublin), nie
będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
•
Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora (Prezydenta Miasta Lublin),
nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
•
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
•
prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
•
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których
mowa w art. 16 RODO;
•
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 18 RODO;
•
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu 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.
W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody, konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail
o treści wycofania zgody, z adresu, którego zgoda dotyczy na adres biznes@lublin.eu.
10. Podanie danych osobowych przez autora pracy dyplomowej ma charakter dobrowolny. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia i nie będziemy mogli się z Panią/Panem kontaktować w celu realizacji Konkursu na najlepszą pracę dyplo mową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Podanie danych przez promotora
pracy ma charakter dobrowolny. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych nie będziemy mogli informować o promotorze pracy dyplomowej, a także kontaktować się z Panią/Panem
w sprawie organizacji konkursu.
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