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FORMULARZ  ZGŁOSZENIA PRACY DYPLOMOWEJ 

na 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH 

I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ SIMP O NAGRODĘ 

PREZESA PTBNIDT SIMP 

za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę 

badań nieniszczących i diagnostyki technicznej 

Nazwa Uczelni  

Adres Uczelni/ tel./ e-mail  

Rodzaj pracy 

(inżynierska/magisterska) 

 

Nazwisko i imię autora 

pracy 

 

Nazwisko i imię/ tytuł 

promotora pracy 

 

Tytuł pracy  

Data obrony pracy  

Ocena uzyskana podczas 

obrony 

 

Nazwisko i imię 

zgłaszającego/ tel./ e-mail 

 

Załączniki  

 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej 

 streszczenie pracy (pół strony formatu A4) 

 dwie opinie o pracy: promotora oraz recenzenta-opiniodawcy 

 potwierdzona kopia dyplomu lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-

050 Warszawa, tel. 22 8271768, adres e-mail: simp@simp.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją konkursu oraz w 

celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie poprzez wysłanie informacji na wskazany powyżej adres siedziby administratora danych lub adres email. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a także przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w 

konkursie.     

 

Podpis zgłaszającego i data …………………………………….……………. 
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OŚWIADCZENIE 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. 

Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie w celach związanych z 

udziałem w konkursie.  

 

……………………………………………….. 

         Data i podpis  

 

Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska w publikacjach związanych z konkursem oraz na 

żądanie zobowiązuję się dostarczyć streszczenie pracy w celu jego publikacji w prasie branżowej i na stronach witryny www Polskiego 

Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu. 

 

……………………………………………….. 

         Data i podpis  

 * niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga! 

Komplet dokumentów należy przesłać (do 20 sierpnia) na adres siedziby głównej Zarządu PTBNiDT SIMP w kopercie, 

z dopiskiem: „KONKURS ZARZĄDU PTBNiDT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB INŻYNIERSKĄ" lub za 

pomocą wiadomości elektronicznej (o tytule zgodnym z powyższym dopiskiem) na adres sekretarz@ptbnidt.pl. W przypadku 

zgłoszeń zawierających pliki o dużej objętości, możliwe są inne rodzaje transferu (po uzgodnieniu z organizatorem konkursu).  
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