
 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju 

za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie  

oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

Minister Rozwoju 

za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Rozwoju w odniesieniu do pracy dyplomowej 

Temat zgłoszonej pracy 

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

 

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

 

Dziedzina, której  dotyczy zgłoszona praca 

 architektura i budownictwo   

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 mieszkalnictwo 

Autor  

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

imię i nazwisko 

 

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

adres korespondencyjny 

 

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

numer telefonu, adres e-mail 

 

Promotor 

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

imię i nazwisko 



 
 

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

stopień naukowy 

 

……………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail 

Rok akademicki wykonania pracy 

 

……………………………………………... 

Data obrony 

 

……………………………………………... 

Uzyskany tytuł zawodowy autora pracy 

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

 

Wnioskodawca 

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

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

 

………………………………………. 

podpis 

Autor  

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się i zaakceptowałem  Regulamin 

konkursu o nagrodę Ministra. 

 

2. Wyrażam zgodę  na zgłoszenie mojej pracy do konkursu. 

  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. 

przetwarzania moich danych osobowych. 

 

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

imię i nazwisko                                                           podpis  

 



 
Informacja o przetwarzaniu  danych osobowych uczestników konkursu 

Na podstawie art. 13 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 z 04.05.2016, str. 1) (RODO) 

uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju (MR)  

z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa, 

kacelaria@mr.gov.  

2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny poprzez e-mail: 

IOD@mr.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  

RODO, tj. przetwarzanie w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze,  w związku z przepisami Zarządzenia nr …. Ministra Rozwoju z 

dnia………  w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw 

doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 

Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu 

oraz Regulaminu Konkursu.  

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

a) wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, 

b) publikacji laureatów na stronie internetowej Ministerstwa, w przypadku 

otrzymania nagrody.   

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże danych 

osobowych będą w szczególności członkowie Zespołu powołanego do oceny prac. 

Informacja o wynikach oraz uroczystości wręczenia nagród Ministra będzie 

również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. 

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, o 

którym mowa w pkt 4 oraz nie dłużej niż przewidują przepisy  ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164). 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pani/Pan 

prawo: 

a) żądać dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,  

tj. uzyskania informacji o przetwarzanych przez MR danych osobowych, 

b) żądać sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, 

czyli poprawienia danych osobowych, 

c) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie  

z art. 18 RODO, 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO (art. 77 RODO). 



 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załączniki*: 

 

 

 

*Zgodnie z § 5 pkt 1 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Ministra Rozwoju w sprawie powołania Zespołu do oceny prac 

dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu 

Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu należy dołączyć do wniosku: recenzję pracy wystawioną przez recenzenta 

pracy lub promotora pracy, egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo 

kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów, egzemplarz pracy 

w wersji elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


