
 

 

Załącznik nr 2 – Zgoda promotora Pracy Dyplomowej  
(dalej: „promotor Pracy Dyplomowej”)  
 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Stopień bądź tytuł naukowy  

Instytucja naukowa  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w 

niniejszym formularzu przez Organizatora tj. Muniak Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 

ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2, 01-470 Warszawa w celach związanych z 

konkursem prowadzonym przez Organizatora pod nazwą „Konkurs Muniak Sverige 

AB na najlepszą pracę dyplomową” (dalej: „Konkurs”); 

� tak 

� nie 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w 

niniejszym formularzu przez Organizatora w celu ich publikacji na stronie 

internetowej www.muniak.se w zakładce „Kariera”, w przypadku gdy praca 

magisterska, której byłem promotorem, a która została zgłoszona w Konkursie, 

zostanie nagrodzona w tym Konkursie;  

� tak 

� nie 

 
 
 
 
 
Data i podpis promotora Pracy Dyplomowej: 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe promotora Pracy Dyplomowej będą przetwarzane zgodnie z właściwymi 

przepisami 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.Urz. UE L 119, s. 1) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000).   

2. Administratorem danych osobowych promotora Pracy Dyplomowej jest Muniak Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres 

siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2, 01-470 Warszawa.  

3. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pisemnie pod w/w adresem oraz pod adresem e-

mail: dane.osobowe@muniak.eu 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z 

Konkursem, w tym dla dokonania publikacji na stronie internetowej www.muniak.se w 

zakładce „Kariera”, w przypadku gdy praca magisterska zostanie nagrodzona w 

Konkursie. Brak podania danych uniemożliwi realizację tych celów. W związku z 

powyższym, konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko 

promotora Pracy Dyplomowej, adres e-mail, stopień bądź tytuł naukowy, instytucja 

naukowa.  

5. Dane promotora Pracy Dyplomowej przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych 

z Konkursem (i stanowić będą zbiór doraźny), w tym w szczególności w celu:  

a) publikacji na stronie internetowej www.muniak.se w zakładce „Kariera”, w przypadku 

gdy praca magisterska zostanie nagrodzona w Konkursie, 

b) archiwizacji. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych promotora Pracy Dyplomowej jest: 

zgoda promotora Pracy Dyplomowej na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Dane osobowe promotora Pracy Dyplomowej będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do osiągnięcia celu ich przetwarzania. Okres, przez który dane osobowe promotora 

Pracy Dyplomowej będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące 

kryteria: 

a) czas trwania Konkursu, 

b) okres na jaki została udzielona zgoda, 

c) w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku od dnia zakończenia Konkursu. 

8. Dane osobowe promotora Pracy Dyplomowej mogą zostać udostępnione:  

a) upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora,  



 

 

b) podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i 

zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności 

dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, z których 

Organizator korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, 

w tym firmom prawnym, podatkowym, księgowym, informatycznym, firmom 

świadczącym usługi serwisowe, firmom kurierskim i pocztowym. 

9. Organizator nie przekazuje danych osobowych promotora Pracy Dyplomowej do państw 

trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

10. Promotor Pracy Dyplomowej ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 

do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia te promotor 

Pracy Dyplomowej może realizować kontaktując się z Organizatorem:  

a) pisemnie pod adresem: 

Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  

ul. Dywizjonu 303 nr139/U2 

01-470 Warszawa 

b) pod adresem e-mail: dane.osobowe@muniak.eu 

11. Przetwarzanie danych osobowych promotora Pracy Dyplomowej nie obejmuje 

automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.  

12. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, 

promotorowi Pracy Dyplomowej przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 
 
 
Data i podpis promotora Pracy Dyplomowej: 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


