Formularz Zgłoszenia
w Konkursie na Pracę Magisterską
edycja na 2020 rok

I. Zgłaszający
imię i nazwisko
adres do korespondencji
numer telefonu
adres e-mail
numer konta bankowego

I. Informacje o promotorze/recenzja pracy
imię i nazwisko
numer telefonu
adres e-mail

III. Dane dotyczące pracy
tytuł pracy magisterskiej

data obrony pracy
nazwa i adres uczelni, w której obroniono pracę

nazwa wydziału i kierunku studiów

Mentor S.A.
Ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. 56 669 33 00
fax. 56 669 33 04

mentor@mentor.pl

www.mentor.pl
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IV. Oświadczenia autora pracy
Oświadczam, że złożona przez mnie praca magisterska jest mojego autorstwa i nie zostały w niej dokonane żadne zmiany
od momentu złożenia jej na uczelni do obrony.

data i czytelny podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na pracę magisterską i akceptuję jego warunki.

data i czytelny podpis

V. Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego
wynikach moich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Konkursu przez firmę Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu
przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181 zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany
o zasadach ich przetwarzania zawartych w Regulaminie Konkursu.

data i czytelny podpis

VI. Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego
wynikach moich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Konkursu przez firmę Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu
przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181 zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany
o zasadach ich przetwarzania zawartych w Regulaminie Konkursu.

data i czytelny podpis

Mentor S.A.
Ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. 56 669 33 00
fax. 56 669 33 04

mentor@mentor.pl

www.mentor.pl
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zaświadczenie

miejscowość, data

nazwa uczelni

adres

nazwa wydziału

kierunek

Zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej
Niniejszym zaświadcza się, iż Pan/i
złożył/a na uczelni pracę magisterską na temat:

ocenioną na (wpisać ocenę):

i uzyskał tytuł magistra w dniu

pieczęć uczelni

Mentor S.A.
Ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

podpis pracownika wydziału

tel. 56 669 33 00
fax. 56 669 33 04

mentor@mentor.pl

www.mentor.pl
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