FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKUSIE

Etyka w finansach
I.

ORGANIZATOR
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

II.

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie ETYKA W FINANSACH
Imię i nazwisko Uczestnika (Autora)
PESEL
Adres do korespondencji
Nr telefonu kontaktowego
E-mail
Tytuł eseju
Rodzaj wykonywanej pracy/ zajęć

Student

Pracownik
naukowy

Profesjonalista
praktyk

(postaw X we właściwym polu)
Uwaga:
1) Termin przesłania Formularza Zgłoszenia do Organizatora upływa 28 lutego 2017 r.
2) Wypełnić wielkimi literami i odesłać na adres: sekretarzkeb@cpb.pl, (scan plik PDF) lub faxem pod
numer: (22) 48 68 403

III.

OŚWIADCZENIA AUTORA

1.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu Konkursu Etyka w finansach
organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i je
akceptuję.

2.

Oświadczam, iż nie ukończyłam/ukończyłem 35 roku życia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków
Polskich moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze
zm.) na potrzeby Konkursu oraz popularyzacji pracy na polach eksploatacji wymienionych w

art. 50 Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
1.

Oświadczam, że od momentu złożenia eseju u Organizatora aż do czasu rozstrzygnięcia
Konkursu nie dokonam publikacji opracowania zgłoszonego do Konkursu.

2.

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia eseju na Konkurs przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe do eseju jako utworu..
W szczególności wyrażam zgodę na wykorzystanie eseju przez Organizatora poprzez:
1) powielanie/drukowanie i wykorzystanie w celu popularyzacji i stymulacji młodych
osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach,
2) przedruk mojej pracy w całości bądź w części w miesięczniku BANK
i NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY oraz NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
BIZNESEM (KURIER FINANSOWY),
3) zamieszczenie pracy lub jej skrótu na stronach internetowych www.zbp.pl;
www.alebank.pl.

3.

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia eseju na Konkurs przyjmuję na siebie wszelkie
roszczenia wynikające z praw autorskich i pokrewnych, które osoby trzecie mogłyby
kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.

4.

Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora mojego imienia, nazwiska oraz
zdjęcia w przypadku zostania laureatem Konkursu, także w dalszych działaniach
Organizatora związanych z promowaniem kolejnej edycji Konkursu.

………………………
(data i czytelny podpis)

