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KONKURS 

„ZŁOTY ABSOLWENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

1. DANE OSOBOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

IMIĘ/IMIONA  

NAZWISKO  

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

PRZYNALEŻNOŚĆ DO 
STOWARZYSZEŃ 

(NP. ABSOLWENTÓW PB, ZAWODOWYCH, ITP.) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *  na przetwarzane moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji 

dotyczących działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania moich 

danych osobowych.  

 

…………………………………………     ………………………………………… 

Miejscowość, data           czytelny podpis zgłaszającego 

 

  

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub za 

pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej 

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A 

 

 
 WYPEŁNIA KANDYDAT lub OSOBA ZGŁASZAJĄCA (w przypadku pytań prosimy o kontakt: absolwenci@pb.edu.pl) 
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2. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

(właściwe zaznaczyć „X) 

 

TAKIE SAME JAK OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

INNE(w takim przypadku uzupełnić tabelę poniżej)  

 

IMIĘ/IMIONA  

NAZWISKO  

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

PRZYNALEŻNOŚĆ DO 
STOWARZYSZEŃ 

(NP. ABSOLWENTÓW PB, ZAWODOWYCH, ITP.) 

 

  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Złoty absolwent Politechniki Białostockiej”  

 

.................................................. …………………………………………… 

            Miejscowość, data  czytelny podpis kandydata 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *  na przetwarzane moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji 

dotyczących działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania moich 

danych osobowych.  

 

…………………………………………     ………………………………………… 

Miejscowość, data           czytelny podpis kandydata 

3. WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA UZYSKANE W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 

 

WYDZIAŁ  

KIERUNEK  

ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW  

UZYSKANY TYTUŁ  

 

4. OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA KANDYDATA 

 

BRANŻA  

MIEJSCE PRACY  

ZAJMOWANE STANOWISKO  
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5. OSIĄGNIECIA ZAWODOWE KANDYDATA (w porządku chronologicznym) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. OSIĄGNIECIA POZAZAWODOWE KANDYDATA (w porządku chronologicznym) 

 

  

  

  

  

  

 

 

7. OBECNA i PERSPEKTYWICZNA MOJA PROMOCJA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 
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8. ZAINTERESOWANIA KANDYDATA 

 

 

 

 

 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1)  …………………………………………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………………………………………… 

3)  …………………………………………………………………………………………………………… 

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu KONKURSU „ZŁOTY ABSOLWENT 

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ”  

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA 

 

.................................................. …………………………………………… 

miejscowość, data własnoręczny, czytelny podpis 

 

 

 

Zgoda laureata konkursu „Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej” 

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej  z siedzibą w 
Białymstoku przy ul. Wiejskiej 45a na potrzeby promocji konkursu „Złoty absolwent Politechniki 
Białostockiej”  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

2. Dla potrzeb promocyjnych 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, natomiast nagrania filmowe z moim udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocji. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w 

tym na stronie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej, portalach społecznościowych na 

których administrator posiada konto). 

Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr osobistych. 

 

………...………………………     ………..………...…………………… 

          /Miejscowość, data/      /czytelny podpis /  

 

 

 

 



Strona 5 

z 3 

 

 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej,  ul. Wiejska 

45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl, e-mail: absolwenci@pb.edu.pl; 

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) dokonania zgłoszenia i organizacji konkursu „Złoty absolwent Politechniki Białostockiej”,  

b) w przypadku laureatów konkursu dane osobowe, w tym wizerunek, przetwarzany będzie w celu informacyjno-

promocyjnym konkursu „Złoty absolwent Politechniki Białostockiej” 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, 

c)  w przypadku wyrażenia zgody, adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany w celu otrzymywania informacji 

dotyczących działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej – na podstawie 

wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, a dodatkowo w przypadku laureatów konkursu wizerunek w ramach wskazanego celu 

możemy udostępniać następującym podmiotom: użytkownicy stron internetowych administratora oraz portali 

społecznościowych, na których administrator posiada konta.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów a w 

przypadku wyrażonej zgody dane będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody prze jej wycofaniem, 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) przenoszenia danych; 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Stowarzyszenia.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w 

tym zakresie.  

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie. Podanie danych dla celów o których mowa w pkt. 2 ppkt. c jest dobrowolne.  

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22. 

 

 

 

http://www.pb.edu.pl/

