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„Krok w przyszłość”:  nagroda Fundacji mBanku za studencką pracę z matematyki
I. Dane autora pracy
Wniosek
1. Imię i nazwisko autora 
2. Adres do korespondencji
3. Numer telefonu
4. Adres e-mail
II. Informacje o pracy zgłoszonej do konkursu
1. Tytuł pracy
2. Rok obrony/ opublikowania pracy
3. Nazwa uczelni
4. Wydział i kierunek studiów
5. Imię i nazwisko promotora pracy
III. Oświadczenie autora pracy konkursowej:
Przystępując do Konkursu oświadczam, że:
1)
Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte.
2)
Jestem autorem złożonej pracy. Złożona praca nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk („Biuro konkursu „Krok w przyszłość”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest konieczność przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki pn. „Krok w przyszłość” („Konkurs”). Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu organizowanego przez Administratora. Odmowa podania przez Pana/Panią niektórych lub wszystkich danych osobowych może uniemożliwić przystąpienie do Konkursu.
Załączniki do wniosku:
1)
Praca konkursowa w pliku pdf.
2)
Opinia opiekuna pracy lub samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego.
Fundacja mBanku S.A., 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; email: fundacja@mbank.pl. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
KRS: 0000087634; REGON: 010691166; NIP: 525-15-76-935; konto: mBank S.A., OK/Warszawa 84 11401010 0000 293807 00 1001
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