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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do ogólnopolskiego konkursu TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.  

na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską 

w roku 2022 

 

Proszę zaznaczyć kategorię pracy: 
                   Doktorska 

 

                    Magisterska                Inżynierska  

 

 

Imię i nazwisko  

 

 

Numer telefonu  

 

 

Adres e-mail  

 

 

Nazwa uczelni i wydziału  

 

 

Dyscyplina naukowa, do 

której przyporządkowana 

jest praca 

 

Tytuł pracy  

 

 

Data obrony pracy  

 

 

Ocena uzyskana z obrony  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych przez TRUMPF Huettinger z siedzibą w Zielonce (dalej: „TRUMPF 

Huettinger"), który jest administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku 

z udziałem w ogólnopolskim konkursie TRUMPF Huettinger na najlepszą pracę inżynierską, 

magisterską i doktorską w roku 2022, zawartą w §6 Regulaminu ogólnopolskiego Konkursu na 

najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską w roku 2022. 

 

…………………………………… 

podpis Uczestnika 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku 

W związku z wzięciem udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę inżynierską, 

magisterską i doktorską w roku 2022, organizowanym przez TRUMPF Huettinger (dalej: 

"Konkurs"), niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez TRUMPF Huettinger 

moich danych osobowych w postaci Wizerunku, w tym podpisanego moim imieniem i 

nazwiskiem, tytułem pracy dyplomowej oraz nazwą uczelni i wydziału, na których obroniona 

została praca dyplomowa, w celu informowania o przebiegu i wynikach Konkursu, w zasobach 

wewnętrznych i zewnętrznych TRUMPF Huettinger poprzez umieszczenie go w sieci 

wewnętrznej (Intranet), a także innych materiałach, w tym w prezentacjach multimedialnych, 

nagraniach filmowych prezentowanych w sieci Internet m.in. na stronie internetowej i mediach 

społecznościowych TRUMPF Huettinger (w szczególności Facebook i LinkedIn), a także 

materiałach prezentowanych w sieci Internet na stronach internetowych uczelni lub stronach 

internetowych uczelnianych biur karier, współpracujących z TRUMPF Huettinger przy 

realizacji Konkursu. 

 Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu może się Pani/Pan 

kontaktować na adres siedziby TRUMPF Huettinger lub drogą elektroniczną na adres iod.zielonka@trumpf.com.  

 

…………………………………… 

podpis Uczestnika 

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem ogólnopolskiego konkursu na 

najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską w 2022 i akceptuję jego warunki. 

 

…………………………………… 

podpis Uczestnika 
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Oświadczenie o samodzielnym sporządzeniu pracy 

Oświadczam, że pracę inżynierską/magisterską/doktorską pod tytułem 

……………………………………………………. zgłoszoną do ogólnopolskiego konkursu na 

najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską w roku 2022 przygotowałem/am 

samodzielnie, bez udziału osób trzecich, korzystając jedynie z pomocy merytorycznej 

promotora [imię i nazwisko promotora]………………………………………………... 

Wszystkie wykorzystane przeze mnie źródła, w tym fragmenty prac i ustalenia innych 

osób, zostały odpowiednio zaznaczone, z zachowaniem praw autorskich oraz wydawniczych. 

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne prawa autorskie do ww. pracy  i nie są one w 

żaden sposób  ograniczone  lub  obciążone  prawami  osób  trzecich a ww. praca nie narusza 

praw osób trzecich. 

Oświadczam, że nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania 

z ww. pracy oraz posiadam wyłączne prawo do udzielania licencji na rozporządzanie i 

korzystanie z ww. pracy oraz jej fragmentów i opracowań.  

 

…………………………………… 

                                                                                               podpis Uczestnika 

 

 

W załączeniu: 

1. Egzemplarz pracy inżynierskiej/magisterskiej/doktorskiej, 

2. Recenzje pracy inżynierskiej/magisterskiej/doktorskiej, 

3. Streszczenie pracy inżynierskiej/magisterskiej/doktorskiej, 

4. Dokument potwierdzający obronę pracy inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej i 

datę obrony. 

 


