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Formularz zgłoszeniowy do konkursu na najlepszą pracę doktorską  

obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

1. Autor pracy 

Imię/Imiona …………………………………………………………………………………… 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………… 

2. Praca doktorska 

Tytuł pracy …………………………………………………………………………………… 

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

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

Data obrony doktoratu ………………………………………………………………………… 

Data nadania stopnia doktora ………………………………………………………………… 

3. Promotor 

Imię/Imiona …………………………………………………………………………………… 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

Tytuł/stopień naukowy ………………………………………………………………………… 

4. Oświadczenie autora pracy o akceptacji Regulaminu i warunków udziału 

w Konkursie 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

……………………………………    …………………………………… 

data i miejsce       podpis 

 

5. Oświadczenia autora pracy doktorskiej 

OŚWIADCZAM, że: 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 

Lublin, w celu związanym z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę doktorską 

obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie; 

2) wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego manuskryptu artykułu naukowego, 

oryginalnego lub przeglądowego w Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 

w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną 

na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie; 

3) w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na opublikowanie 

danych osobowych na stronie internetowej Organizatora. 
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Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych i wyrażenie powyższych 

zgód jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Konkursie, mam prawo żądania 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz przenoszenia danych, 

mam również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on 

skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych 

do dnia sprzeciwu. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana 

w każdym czasie. 

 

……………………………………    …………………………………… 

data i miejsce        podpis 

 

6. Zobowiązanie autora pracy doktorskiej 

Niniejszym zobowiązuję się do przygotowania i przedłożenia manuskryptu artykułu 

naukowego, oryginalnego lub przeglądowego z prezentowanej tematyki badawczej, przed 

upływem terminu ogłoszenia wyników Konkursu tj. najpóźniej do końca pierwszego kwartału 

kolejnego roku kalendarzowego, następującego po roku ogłoszenia Konkursu. 

 

……………………………………    …………………………………… 

data i miejsce        podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin jako administrator 

danych informuje, że złożenie niniejszych oświadczeń i podanie danych oraz wyrażenie zgód zawartych 

w oświadczeniach jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską 

obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W przypadku braku wyrażenia zgód dane nie będą 

przetwarzane, zaś udział w konkursie będzie niemożliwy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu 

do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, ma także 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Przedmiotowe dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w okresie 

obowiązywania zgody i będą wykorzystywane wyłącznie w celu związanym z wyrażonymi zgodami, nie będą 

one natomiast wykorzystywane do podejmowania żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą 

udostępniane osobom ani podmiotom nieuprawnionym, nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim 

ani organizacjom międzynarodowym. Osoba, której dane dotyczą ma prawo kontaktu z  administratorem danych 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na wskazany adres e-mail: 

abi@umlub.pl, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na dzień udzielenia zgody jest 

to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 


