LSEG RESEARCH GRANT COMPETITION 2022
TYTUŁ PROJEKTU:

UCZESTNIK/ UCZESTNICY KONKURSU
(imię i nazwisko, numer albumu, kierunek, e-mail uczelniany)

OPIEKUN PROJEKTU
(imię i nazwisko, katedra, e-mail)

…………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i
nazwisko, adres e-mail, przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul.
Bażyńskiego 8, w celu udziału w konkursie LSEG Research Grant Competition, a także do
przekazania danych osobowych firmie Refinitiv Poland Sp.z o.o. Ponadto oświadczam, iż
zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
Data i podpis opiekuna projektu
Oświadczenie uczestnika/uczestników konkursu:
Zobowiązuję się do:
1. złożenia prezentacji / lub posteru naukowego zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu do 5 stycznia 2023 r.
2. złożenia sprawozdania merytorycznego do dnia 31 marca 2023 r. według załączonego wzoru.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres e-mail, przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Bażyńskiego 8, w
celu udziału w konkursie LSEG Research Grant Competition, a także do przekazania danych osobowych firmie Refinitiv Poland Sp.z o.o. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości
wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Data i podpisy uczestników
SYNTETYCZNE INFORMACJE O PROJEKCIE (MAKSYMALNIE 2 STRONY OPISU)
A. Problem badawczy i główne cele badania
B. Pytania badawcze lub hipotezy:

C. Zarys metody i technik badawczych:
D. Syntetyczny opis źródeł danych planowanych do wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem bazy EIKON LSEG (jeśli dotyczy)
E. Opcjonalnie, deklaracja przygotowania i złożenia (do 31.03.2023):
i. artykułu (np. do Zeszytów Studenckich, czasopisma naukowego lub popularnonaukowego): tytuł czasopisma.
ii. prezentacja na konferencji studenckiej, popularno-naukowej: tytuł konferencji
iii. inne, jakie? …..
Podpisy uczestników konkursu

Podpis opiekuna projektu:

____________________, dnia ______________ 2022 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
KONKURSU „LSEG RESEARCH GRANT COMPETITION”

Ja, niżej podpisana/y __________________________ niniejszym:
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „LSEG Research Grant Competition” (dalej jako Konkurs) organizowanego
przez Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny z siedzibą w Sopocie (dalej jako Organizator) oraz udostępnienia informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a 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)
(dalej jako RODO).
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
___________________________________
(czytelny podpis)

2.

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora, m.in. na portalu Facebook.
___________________________________
(czytelny podpis)

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,
czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a
także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku
zarejestrowanego podczas uczestnictwa w Konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji.
___________________________________
(czytelny podpis)

4.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego treść bez zastrzeżeń.

___________________________________
(czytelny podpis)
5.
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO o tym, że:
Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP 584-020-32-39, REGON 000001330
oraz Refinitiv Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-008) przy ul. Marszałkowskiej 126/134, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659451, NIP:
5272793684, REGON: 366378485, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł.
Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby Organizatora, pod numerem
telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
z Refinitiv Poland Sp. z o.o. można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres:
GdyniaTalentAcquisition@lseg.com.
Administratorzy przetwarzać będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail adres korespondencyjny oraz numer rachunku bankowego.
dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, tj. na podstawie zgody
wyrażonej przez osobę, której dane te dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach. Dane osobowe Laureatów Konkursu
przetwarzane będą dodatkowo w celu publikacji wyników, wydania nagrody, przygotowania i publikacji materiałów marketingowych z tym związanych oraz realizacji
obowiązków prawnych spoczywających na Administratorach, związanych m.in. z odprowadzeniem podatku od nagród oraz realizacją obowiązków związanych z prawami
laureatów Konkursu do Projektów. W przypadku konieczności dochodzenia przez Administratorów roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane osobowe mogą być
przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. z uwagi na realizację celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratorów, jakim jest
dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi.
dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratorów wyłącznie przez upoważniony personel Administratorów oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
Administratorów, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do
realizacji swoich zadań. Dostęp do danych osobowych laureatów Konkursu będą mieć również instytucje bankowe oraz uprawnione do tego organy państwowe, tj. urzędy
skarbowe.
dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, w tym z wydanie m nagród. Dane osobowe
laureatów Konkursu przechowywane będą do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań
podatkowych związanych z dokumentacją podatkową.
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje mi prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę, należy
skontaktować się bezpośrednio z Administratorami. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed
jej wycofaniem.
przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przewiduje się przekazania
danych osobowych do państw trzecich.
___________________________________
(czytelny podpis)

