
Załącznik 1. Formularz zgłoszenia do Konkursu na monografię naukową Funduszu Stypendialnego imienia Roberta 
Kwaśnicy "Poza Kulturową Oczywistością" 

Organizatorem Konkurs Funduszu Stypendialnego imienia Roberta Kwaśnicy "Poza Kulturową Oczywistością" jest 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55; NIP: 894-230-62-69; 

www.wydawnictwo.dsw.edu.pl; wydawnictwo@dsw.edu.pl  

Przystępując do Konkursu uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał/a się i akceptuje wszystkie postanowienia 
Regulaminu oraz przysługują mu/jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego tekstu. 

 

Imię / nazwisko  

e-mail  

adres do korespondencji  

telefon kontaktowy   

Tytuł zgłaszanej publikacji  

Streszczenie: główne tezy 
pracy oraz uzasadnienie, 
dlaczego praca ma być 
opublikowana w ramach 
tego konkursu (max.3500 
słów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowa kluczowe  

Praca konkursowa Załącznik w pliku pdf. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, w celu przeprowadzenia Konkursu organizowanego przez 

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zgodnie z Regulaminem Konkursu, przez Dolnośląską 

Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomska55. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) z siedzibą we Wrocławiu 

53-611, ul. Strzegomska 55. Dane osobowe przetwarzane są przez DSW w celu przeprowadzenia Konkursu 

organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe DSW zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane 

są podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu tj. przeprowadzenie 

Konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe DSW zgodnie z Regulaminem Konkursu 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie na Stypendium organizowanym przez 

WN DSW zgodnie z jego Regulaminem. 

 

___________________________________________ 

        Miejscowość, data, podpis1 

 
1 Podpis można złożyć odręcznie lub elektronicznym podpisem zaufanym. W przypadku podpisu odręcznego 
prosimy o przesłanie skanu dokumentu na adres wydawnictwo@dsw.edu.pl 
 

http://www.wydawnictwo.dsw.edu.pl/
mailto:wydawnictwo@dsw.edu.pl

