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VII polska edycja 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. 

Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, 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 w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000104695, NIP 526-000-09-91. 

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie ETYKA W FINANSACH  

 

Imię i nazwisko Uczestnika 

(Autora) 

 

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 28 lutego 2019 r. 

2) Skan wypełnionego Formularza zgłoszenia należy przesłać na adres:sekretarzkeb@zbp.pl 

3) Oryginał wypełnionego Formularza zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora Konkursu wraz z 

Esejem. 

 

III. OŚWIADCZENIA AUTORA  

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu 

Konkursu Etyka w finansach organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy 

Związku Banków Polskich. 
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3. W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 30 czerwca 2019 r. zobowiązuje się nie 

udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie 

przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. Zobowiązuje się także poinformować 

Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy konkursowej oraz 

moich danych.  

4. Przyjmuje do wiadomości następujące informacje od Organizatora:  

• dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

z siedzibą i adresem przy ul. L. Kruczkowskiego 8 w Warszawie (00-380); w celu 

skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić na numer tel. 22 48 68 

180 lub napisać na adres e-mail: zbp@zbp.pl;  

• w ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@zbp.pl;  

• dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania 

Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji 

informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej ZBP i w mediach, 

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO);  

• Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i 

umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o 

laureatach oraz archiwizację dokumentów;  

• dane osobowe osób, które nadesłały prace na Konkurs, a które nie zostały nagrodzone lub 

wyróżnione przez Jury, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po rozstrzygnięciu 

Konkursu, a następnie będą usuwane lub anonimizowane do celów badawczych i 

statystycznych; 

• dane osobowe laureatów będą przetwarzane w celach historycznych oraz przez okres 17 

lat do celów dowodowych od zakończenia danej edycji, za wyjątkiem danych związanych 

z dokonaniem wypłaty nagrody pieniężnej, które będą przechowywane w okresie 

wymaganym przepisami ustawy o rachunkowości; 

• Odbiorcami danych są sponsorzy nagród, banki i inne instytucje finansowe, wydawcy 

czasopism BANK, NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY oraz portal 

www.alebank.pl;  

• Organizator przekaże dane osobowe laureatów do Obserwatorium Finansowego w 

Szwajcarii  – organizatora międzynarodowej edycji Konkursu; 

• Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych,  

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem,  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,  
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 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;  

 skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż 

przewarzanie danych osobowych narusza RODO. 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowanie Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagrody; w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na 

podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;  

• Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

……………………      …………………… 
   (miejscowość, data)       (data i czytelny podpis) 

 


