
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu Etyka w finansach 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
UDZIAŁU W KONKUSIE 

 

Etyka w finansach 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą 

w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8 (dawniej ul. Kruczkowskiego 8), 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104695, o numerze NIP 526-

000-09-91. 

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie ETYKA W FINANSACH  

 

Imię i nazwisko Uczestnika 

(Autora) 

 

PESEL  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu kontaktowego  

E-mail  

Tytuł eseju    

Rodzaj wykonywanej pracy/ 

zajęć 

 

(postaw X we właściwym polu) 

Student Doktorant Pracownik 

naukowy 

Profesjonalista/ 

praktyk  

    

 
Uwaga: 

1) Termin przesłania Formularza Zgłoszenia do Organizatora upływa 15 marca 2018 r. 

2) Wypełnić wielkimi literami i odesłać na adres:  Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków 

Polskich ul. Z. Herberta 8 (dawniej Kruczkowskiego 8), 00- 380 Warszawa (dopisek Konkurs Etyka w 

finansach).  



 

III. OŚWIADCZENIA AUTORA  

 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu Konkursu Etyka w 

finansach organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków 

Polskich i je akceptuję. 

 Oświadczam, iż nie ukończyłam/ukończyłem 35 roku życia. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Banków Polskich z siedzibą w 

Warszawie, ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, moich danych osobowych zawartych 

w Formularzu zgłoszenia udziału w Konkursie w celu i zakresie niezbędnym dla na 

potrzeb Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.). 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu i 

wydania nagrody. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich 

poprawiania. 

 Oświadczam, że od momentu złożenia eseju u Organizatora aż do czasu 

rozstrzygnięcia Konkursu nie dokonam publikacji opracowania zgłoszonego do 

Konkursu. 

 Oświadczam, że Esej będzie całkowicie oryginalny i nie naruszy praw osób trzecich.  

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora mojego imienia, nazwiska oraz zdjęcia 

w przypadku zostania laureatem Konkursu, także w dalszych działaniach Organizatora 

związanych z promowaniem kolejnej edycji Konkursu. 

 

 

 

……………………… 
     (data i czytelny podpis) 

 


