
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu konkursu na Najlepszych Absolwentów 

Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie 
„Mens Docta” 

Zgłoszenie do Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – 

Humanistycznej w Warszawie „Mens Docta”   

I. Dane studenta/studentki :

Imię/Imiona: …………………………………………………………………………….….….. 

Nazwisko:…………………………………………………………………………………….… 

Kierunek studiów: ………………………………………………………………………………. 

Studia stacjonarne/studia niestacjonarne* 

Studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie* 

Numer albumu: ………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

Telefon: ........................................................................................................................................ 

E-mail: ......................................................................................................................................... 

II. Termin egzaminu dyplomowego:…………………………………………………………… 

III. Średnia ocen osiągnięta w trakcie studiów: ……………………………………………….. 

IV. Średnia ocen za pracę dyplomową (jeśli dotyczy):………………………………………… 

V. Średnia ocen z egzaminu dyplomowego: …………………………………………………… 

VII. Osiągnięcia naukowo-badawcze, organizacyjne i inne - wskazane w §3 Regulaminu

Konkursu.

• Osiągnięcia naukowo-badawcze

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



• Osiągnięcia organizacyjne

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Osiągnięcia artystyczne i sportowe

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Inne osiągnięcia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

_____________________________ ____________________________ 

            miejscowość i data           podpis Zgłaszającego 

*niepotrzebne skreślić



 

 
 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu konkursu na Najlepszych Absolwentów  

Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie  
„Mens Docta”   

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym do Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – 

Humanistycznej w Warszawie „Mens Docta” („Konkurs”). 

2. Dodatkowo wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* zgodę na zamieszczenie na stronie 

internetowej Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie moich danych 

osobowych na liście laureatów Konkursu.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1) administratorem moich danych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna  

(„AEH”) w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59, adres poczty e-mail: 

zgloszenia@vizja.pl, 

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu konkursowym na 

Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w 

Warszawie „Mens Docta”, a w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody na 

publikację - na stronie internetowej Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w 

Warszawie w celach informacyjnych i promocyjnych,  

3) przewidywane kategorie odbiorców moich danych to upoważnieni przez 

administratora danych pracownicy, 

4) mam prawo dostępu do treści danych  i możliwość uzyskania kopii danych oraz 

prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

5) przysługuje mi prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu 

nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych narusza przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

mailto:zgloszenia@vizja.pl


 

6) 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

7) moje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres roku od dnia 

zakończenia Konkursu, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

8) moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu.  

 

 

 

_____________________________                                  ____________________________ 

             miejscowość i data                podpis Absolwenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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