Załącznik 1
do REGULAMINU Nagrody Naukowej
im. prof. Edmunda Mikulaszka ustanowionej
przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Wniosek
o Nagrodę Naukową PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka
Dane autora wnioskującego o nagrodę pieniężną [w przypadku kilku autorów (np. 2) należy
wypełnić kilka wniosków (2) i załączyć kilka (2) oświadczeń osobno dla każdego z
wnioskujących współautorów].
Imię i nazwisko autora/współautora*:

Data urodzenia:
Tytuł zawodowy, stopień naukowy:
Nazwa i adres placówki, w której pracę wykonano:
Nazwa i adres instytucji zatrudniającej autora publikacji:

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail:
Zgłaszana praca/wykaz prac (IF, MNiSW w roku opublikowania):
Uzasadnienie wniosku: (od 50 do 200 słów)

Uwagi:

* niepotrzebne skreslić
Oświadczam, że w roku opublikowania pracy/prac byłem członkiem PTM i jestem nim
obecnie.

Data

Podpis

Obowiązek informacyjny
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z ubieganiem się o
Nagrodę Naukową PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka jest Polskie Towarzystwo
Mikrobiologów z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Banacha 1B, 02-097, Warszawa,
KRS 0000006649 (dalej: PTM).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; (RODO) tj.
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, pod którą rozumiane jest złożenie ww.
wniosku jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. jest to niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim
jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i udziale w
Konkursie o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka. Podanie danych jest
dobrowolne lecz ich niepodnie uniemożliwi udział w konkursie. Pani/Pana dane będą
udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym. Pani/Pana
dane będą również przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak podmioty świadczące
na naszą rzecz usługi IT.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia rozstrzygnięcia Konkursu o Nagrodę
Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (tj. przez czas przedawnienia tych roszczeń). Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W każdym
momencie może Pani/Pan wycofać wyrażoną zgodę, w takim wypadku udział w konkursie
będzie jednak niemożliwy. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

