Zmieniony Decyzją nr 11/2018
z dnia 15.06.2018

Regulamin
Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu
nauk ekonomicznych
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały nr 32/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia
9 czerwca 2011 r. (tekst ujednolicony stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.) w sprawie zasad
prowadzenia działalności edukacyjnej przez Narodowy Bank Polski ustala się,
co następuje:
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia
w 2018 r. Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z
zakresu nauk ekonomicznych, na podstawie których przyznaje się stopień doktora albo
doktora habilitowanego, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”.
3. Konkurs organizowany jest raz na dwa lata.
§2
1. NBP ogłasza Konkurs w dwóch kategoriach:
a) najlepsza praca doktorska,
b) najlepsza praca habilitacyjna,
zwane dalej „pracami”.
2. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką
makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
3. Nagrodą główną Konkursu jest, w obu kategoriach, Nagroda Prezesa NBP.
§3
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień
naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między
1.01.2016 r. a 31.12.2017 r.
§4
1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać ich autorzy samodzielnie, lub uczelnie
lub promotorzy / recenzenci za zgodą autora.
2. Prace nadsyłane na Konkurs powinny być dostarczone do NBP w wersji elektronicznej (na
płycie CD) w terminie wskazanym w ust. 4.
3. Do pracy należy dołączyć:
a) formularz zgłoszeniowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do
Regulaminu), zawierający klauzulę zgody autora pracy na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb Konkursu;
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b) klauzulę zgody promotora / recenzenta na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb Konkursu (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do Regulaminu);
c) kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę
stopnia naukowego (doktora lub doktora habilitowanego), wraz z datą nadania
stopnia, nazwiskiem promotora (w przypadku prac doktorskich) lub recenzentów
(w przypadku prac habilitacyjnych) oraz nazwą jednostki uprawnionej do nadania
stopnia.
4. Prace, wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji
i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską / habilitacyjną, w terminie od 9 kwietnia 2018 r.
do dnia 30 czerwca 2018 r. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla
pocztowego.
§5
1. NBP, po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia zgodnie z § 4, usuwa z pracy dane
autora oraz dane promotorów / recenzentów i nadaje pracy numer kodujący.
Ww. zmiana nie narusza treści i formy pracy.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) oraz stosownie do art. 7 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
„RODO”, podstawą prawną przetwarzania przez NBP danych osobowych
w tym udostępnienia imion i nazwisk laureatów oraz ich promotorów / recenzentów na
stronie: www.nbp.pl i portalach internetowych NBP, jest zgoda osób, których te
dane dotyczą.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) podstawą opublikowania wizerunku laureatów
oraz ich promotorów / recenzentów na stronie: www.nbp.pl i portalach internetowych
NBP, jest ich zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 2
lub nr 3.
4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz promotorów /
recenzentów jest NBP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919
Warszawa. Każdy uczestnik Konkursu oraz promotor / recenzent posiada prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. NBP po zakończeniu Konkursu zniszczy nadesłane prace wraz z formularzami i kopiami
dyplomów, z zastrzeżeniem ust. 9.
6. Uczestnik Konkursu przed posiedzeniem Kapituły może żądać usunięcia swoich danych
osobowych, co jest równoznaczne z wycofaniem jego udziału w Konkursie.
7. Prace laureatów Konkursu wraz z nadesłanymi formularzami zgłoszeniowymi i kopiami
dyplomów będą przechowywane w NBP jako dokumentacja Konkursu.
8. Dane osobowe autorów prac oraz promotorów i recenzentów będą przetwarzane
w następujących celach:
1) udziału w Konkursie, w tym ewentualnej publikacji na stronach: www.nbp.pl
i portalach internetowych NBP, na podstawie Regulaminu,
2) wykonania obowiązków spoczywających na NBP w związku z organizacją Konkursu
na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne.
9. Dane będą przetwarzane przez okres:
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1) dla celu nr 1): przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany,
2) dla celu nr 2): przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs
był realizowany,
z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony
przez NBP o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek
z osobami, których dane dotyczą, nie dłużej niż 10 lat od rozstrzygnięcia Konkursu.
10. Autorom prac oraz promotorom i recenzentom przysługuje prawo żądania dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Autorom prac oraz promotorom i recenzentom przysługuje prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w przypadku, gdy w czasie
Konkursu uzasadnione będzie dostosowanie jego postanowień do wymogów w zakresie
ochrony danych osobowych, wynikających z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) lub
z właściwych przepisów prawa krajowego, w szczególności w celu uwzględnienia
sposobu wykonywania przez NBP obowiązujących przepisów, przy czym zmiana ta nie
będzie miała niekorzystnego wpływu na realizację praw osób, których danych osobowych
będzie dotyczyć.
§6
W przypadku, gdy NBP byłby zainteresowany opublikowaniem pracy lub jej fragmentu,
jak również jej opracowania w wydawnictwach NBP, kwestie z tym związane zostaną
ustalone odrębnie.
§7
1. Oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej
„Kapitułą”, której członków powołuje Prezes NBP, zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały
nr 32/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie
zasad prowadzenia działalności edukacyjnej przez Narodowy Bank Polski (tekst
ujednolicony stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.).
2. Skład Kapituły jest ogłaszany na stronie internetowej www.nbp.pl i na portalach
internetowych NBP.
3. Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem pracy Kapituły, zatwierdzonym przez
Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
4. Kapituła otrzymuje do oceny prace zakodowane.
5. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.
§8
1. Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:
a) w przypadku pracy doktorskiej:
- nagrodę główną pieniężną, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 30.000 zł,
- trzy wyróżnienia w formie pieniężnej w wysokości po 10.000 zł,
b) w przypadku pracy habilitacyjnej:
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2.
3.

4.

5.

- nagrodę główną pieniężną, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 50.000 zł,
- trzy wyróżnienia w formie pieniężnej w wysokości po 20.000 zł.
Kapituła może dokonać innego podziału nagród i wyróżnień.
Wartości nagród wymienione w ust. 1 zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek,
który NBP zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Laureaci Konkursu zobowiązani są podać numer rachunku bankowego niezbędnego do
wypłacenia nagród / świadczenia pieniężnego, wypełniając formularz stanowiący
załącznik nr 2 do Regulaminu.
W przypadku przekazania laureatom lub promotorom / recenzentom przez NBP
upominków, dane osobowe obdarowanych będą przetwarzane przez NBP po zakończeniu
Konkursu
w celu
wykonania
obowiązków
spoczywających
na
NBP
w związku z organizacją Konkursu na podstawie przepisów regulujących daniny
publiczne.
§9

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:
a) ogłoszenie Konkursu: 9 kwietnia 2018 r.;
b) nadsyłanie prac: do 30 czerwca 2018 r.;
c) ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród: IV kwartał 2018 r.
2. Ujawnienie danych autorów prac następuje po zakończeniu obrad Kapituły
i wyłonieniu przez nią wybranych prac.
3. Imiona i nazwiska laureatów i ich promotorów / recenzentów, tytuły nagrodzonych prac,
a także termin uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej
NBP: www.nbp.pl i portalach internetowych NBP.
4. Informacja o zajętym miejscu oraz kwocie otrzymanej nagrody zostanie ogłoszona na
uroczystej Gali, na którą zostaną zaproszeni laureaci i ich promotorzy / recenzenci.
5. NBP zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z laureatami Konkursu i ich promotorami
/ recenzentami.
6. Laureatom zostanie przesłany formularz, będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu, w
celu podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody i zaewidencjonowania
ewentualnego upominku.
7. W przypadku przekazania przez NBP promotorom / recenzentom laureatów
upominków, przesłany im zostanie formularz, będący załącznikiem nr 3 do Regulaminu,
w celu podania danych niezbędnych do zaewidencjonowania upominku.
§ 10
1. Podstawą prawną opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu, promotorów /
recenzentów oraz tytułów nagrodzonych prac doktorskich i habilitacyjnych na stronach
internetowych www.nbp.pl oraz portalach internetowych NBP, jest zgoda tych osób
potwierdzona na załączniku nr 2 lub 3 do Regulaminu.
2. W przypadku braku zgody na publikację, dane laureata Konkursu i/lub promotora /
recenzenta zostaną zanonimizowane.
3. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z Regulaminem.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. NBP zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
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6. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z uwzględnieniem § 5 ust. 12. Nowy
Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.nbp.pl
i portalach internetowych NBP.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 r.
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Załącznik nr 1a
do Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną
z zakresu nauk ekonomicznych.

wzór
Formularz zgłoszeniowy
Uwaga: Należy wypełnić WSZYSTKIE pola.
I.
Informacje na temat zgłaszanej pracy
1. Tytuł pracy doktorskiej/habilitacyjnej*

2. Data nadania stopnia naukowego

3. Nazwa i adres uczelni, która nadała stopień naukowy

4. Adres jednostki, która nadała stopień naukowy

II.
Informacje o autorze pracy
1. Imię i nazwisko

2. Adres do korespondencji

3. Telefon

4. E-mail

III.
Informacje o promotorze/recenzencie* pracy
1. Imię i nazwisko

2. Adres do korespondencji (uczelnia)
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5. Telefon (uczelnia)

6. E-mail (uczelnia)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za
najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych, organizowanego przez
Narodowy Bank Polski, i przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu.
Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do art. 7 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 „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w
zakresie niezbędnym dla potrzeb zgłoszenia do Konkursu oraz jego realizacji, rozstrzygnięcia,
w tym ewentualnej publikacji na stronach: www.nbp.pl i portalach internetowych NBP.
Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany1, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie przez NBP ze złożonej w Konkursie pracy
doktorskiej / habilitacyjnej2 i że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) jej ewentualna publikacja
przez NBP nie narusza przyznanego uczelni prawa pierwszego wydania tej pracy jako utworu.
Potencjalna publikacja pracy lub jej fragmentu, a także jej wykorzystanie w opracowaniach
w wydawnictwach NBP zostaną przez Strony ustalone odrębnie.

......................................................
data i czytelny podpis Uczestnika
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam
poinformowana / zostałem poinformowany3, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą
w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.

1

Niepotrzebne skreślić.

2

Niepotrzebne skreślić.

3

Niepotrzebne skreślić.
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2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu
poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych
osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na
stronie internetowej www. nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie
NBP.
3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest:
1) udział w Konkursie, w tym ewentualna publikacja na stronach: www.nbp.pl i portalach
internetowych NBP, na podstawie Regulaminu,
.....................................................
data i czytelny podpis Uczestnika
2) wykonanie obowiązków spoczywających na NBP w związku z organizacją i rozliczeniem
Konkursu na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne.
4. Moje dane osobowe, w przypadku uzyskania statusu laureata, będą ujawnione Członkom
Kapituły po rozstrzygnięciu Konkursu.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) dla celu nr 1): przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym Konkurs był realizowany,
2) dla celu nr 2): przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był
realizowany,
z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez
NBP o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą,
nie dłużej niż 10 lat od rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których
mowa w pkt 3.
9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
......................................................
data i czytelny podpis Uczestnika
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Załącznik nr 1b
do Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną
z zakresu nauk ekonomicznych – dla Promotora / Recenzenta na etapie zgłaszania pracy

OŚWIADCZENIE PROMOTORA / RECENZENTA PRACY KONKURSOWEJ

Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do art. 7 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 „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w
zakresie niezbędnym dla potrzeb zgłoszenia do Konkursu oraz jego realizacji, rozstrzygnięcia, w
tym ewentualnej publikacji na stronach: www.nbp.pl i portalach internetowych NBP.
Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany4, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
………………………………………………….
data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy konkursowej

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam
poinformowana / zostałem poinformowany5, stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 RODO, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą
w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.
2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu
poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych
osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na
stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie
NBP.
3. Źródłem pozyskania moich danych osobowych przez NBP są: moja osoba oraz formularz
zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu przekazany NBP przez
autora pracy oraz dokumenty potwierdzające nadanie uczestnikowi w oparciu o zgłoszoną
pracę stopnia naukowego – doktora/doktora habilitowanego6, o których mowa w § 4 ust. 3 lit
c).

4

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić
6
Niepotrzebne skreślić
5

9

4. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest:
1) udział w Konkursie, w tym ewentualna publikacja na stronach: www.nbp.pl i portalach
internetowych NBP, na podstawie Regulaminu,
………………………………………………….
data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy konkursowej
2) wykonanie obowiązków spoczywających na NBP w związku z organizacją i rozliczeniem
Konkursu na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne.
5. Przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych: imię i nazwisko wraz ze
stopniem/tytułem naukowym, nazwa i adres uczelni, telefon, adres e-mail, podpis. W
przypadku rozliczenia Konkursu dodatkowo: adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy,
miejscowość), data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP (zależnie od wartości upominku).
6. Moje dane osobowe, w przypadku uzyskania statusu laureata przez autora pracy, której
jestem promotorem / recenzentem, będą ujawnione Członkom Kapituły po rozstrzygnięciu
Konkursu.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) dla celu nr 1): przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym Konkurs był realizowany,
2) dla celu nr 2): przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był
realizowany,
z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez
NBP o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane
dotyczą, nie dłużej niż 10 lat od rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

…………………...……………………………….
data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy konkursowej
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską
i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych – dla Laureata

Formularz przekazania danych osobowych niezbędnych do wypłaty nagrody przyznanej
w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu
nauk ekonomicznych, w celu rozliczenia oraz w celu opublikowania imienia i nazwiska oraz
wizerunku na stronach internetowych www.nbp.pl i portalach internetowych NBP.
Dane laureata Konkursu
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (ulica,
kod pocztowy, miejscowość)
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Numer konta bankowego
Urząd Skarbowy (nazwa, ulica,
kod pocztowy, miejscowość)
NIP

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie przez NBP ze złożonej w Konkursie pracy i że
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) jej ewentualna publikacja przez NBP nie narusza
przyznanego uczelni prawa pierwszego wydania tej pracy jako utworu.
Potencjalna publikacja pracy lub jej fragmentu, a także jej wykorzystanie w opracowaniach
w wydawnictwach NBP zostaną przez Strony ustalone odrębnie.
W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia nie wyrażam zgody / wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski w zakresie
opublikowania imienia i nazwiska na stronach internetowych www.nbp.pl i portalach
internetowych NBP zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody7 na opublikowanie mojego wizerunku na stronie:
www.nbp.pl i portalach internetowych NBP. Oświadczam, że w przypadku gdybym osobiście
nie mógł / nie mogła8 odebrać nagrody lub wyróżnienia, osoba reprezentująca mnie podczas
uroczystości rozdania nagród dostarczy NBP pisemną zgodę na opublikowanie jej wizerunku na
stronach: www.nbp.pl i portalach internetowych NBP, według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do Regulaminu Konkursu.

…………………………………………………………….
data i czytelny podpis laureata Konkursu
7
8

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską
i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych – dla Promotora / Recenzenta9

Formularz przekazania danych osobowych niezbędnych w celu rozliczenia oraz w celu
opublikowania imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych www.nbp.pl
i portalach internetowych NBP.

Dane Promotora / Recenzenta10 laureata Konkursu
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (ulica,
kod pocztowy, miejscowość)
Data i miejsce urodzenia
PESEL
NIP
OŚWIADCZENIE PROMOTORA / RECENZENTA PRACY LAUREATA KONKURSU
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody11 na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Narodowy Bank Polski w zakresie opublikowania imienia i nazwiska na stronach internetowych
www.nbp.pl i portalach internetowych NBP zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody12 na opublikowanie mojego wizerunku na stronie:
www.nbp.pl i portalach internetowych NBP.
………………………………….
data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy laureata konkursu

9

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.

10
11

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską
i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych

wzór
OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZETUJĄCEJ LAUREATA PODCZAS UROCZYSTOŚCI
ROZDANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE
O NAGRODĘ PREZESA NBP ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ I HABILITACYJNĄ
Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

Ja (imię i nazwisko) ………………………… oświadczam, że podczas uroczystości rozdania nagród
w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk
ekonomicznych wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku na stronie: www.nbp.pl i
portalach internetowych NBP w zastępstwie laureata, pana/pani (imię i nazwisko)
……………………………………..

..............................................................
(data i czytelny podpis)
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