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REGULAMIN 

§1. 

1. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego, na podstawie realizowanej umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a 

Ministerstwem Edukacji Tajwanu z dnia 6 sierpnia 2020 roku, ogłasza Konkurs na prace 

studenckie dotyczące współczesnego i historycznego Tajwanu (dalej: „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: „Organizator”).  

3. W imieniu Organizatora osobą kontaktową w sprawach przebiegu konkursu jest dr hab. Łukasz 

Zamęcki (lzamecki@uw.edu.pl). 

4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, dostępnym na 

stronie internetowej https://taiwanstudies.wnpism.uw.edu.pl/ (dalej:  „Regulamin”). 

§2. 

1. Organizator ogłasza Konkurs na prace studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące 

historycznego i współczesnego Tajwanu, w szczególności: 

1. Kultury 

2. Historii 

3. Społeczeństwa 

4. Stosunków międzynarodowych 

5. Systemu politycznego i polityk publicznych 

2. Zgłaszane do konkursu prace muszą być napisane w języku angielskim.   

3. W Konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez 

Uniwersytet Warszawski, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający status studenta 

w roku akademickim 2022/2023, a także studenci uczelni partnerskich przebywający w roku 

akademickim 2022/2023 na Uniwersyteckie Warszawskim w ramach wymiany studenckiej (np. 

studenci w ramach wymiany Erasmus i umów bilateralnych).  

4. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi. 

§3. 

1. Oceny prac dokonuje trzyosobowa Komisja konkursowa (dalej „Komisja”). 

2. Członkowie Komisji są powoływani przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Przy ocenie prac pod uwagę brany jest jej poziom merytoryczny, w szczególności: 

1. oryginalność tematu (0-4 pkt), 

2. wykorzystane dane/przeprowadzone badania (0-5 pkt), 

3. poprawność i przejrzystość języka pracy (0-4 pkt), 

4. poprawność struktury pracy i przeprowadzona argumentacja (0-5 pkt).  

4. Nadesłane prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§4. 

1. Zainteresowani Konkursem studenci samodzielnie zgłaszają prace. 

2. Prace należy przesłać na adres mailowy lzamecki@uw.edu.pl do dnia 14 kwietnia 2023 r. 

3. Zgłoszenie, opisane w tytule maila jako „Praca na Konkurs – Tajwan”, wymaga nadesłania: 

a) Pracy w postaci pliku w formacie doc. lub docx. 
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b) Oświadczenia Autora zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, 

c) Danych w treści maila zawierających imię i nazwisko autora, kierunek i rok studiów, 

adres poczty elektronicznej. 

§5. 

1. Autorzy maksymalnie 10 najlepszych prac otrzymują nagrodę w wysokości wyrażonych w PLN 

kwoty 350 USD.  

2. Nagrody zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który Organizator zobowiązany jest 

pobrać.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja 2023 r. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora na 

podany adres e-mail. 

§6. 

1. Lista laureatów podawana jest do widomości publicznej przez zamieszczenie na stronie 

internetowej https://taiwanstudies.wnpism.uw.edu.pl/. 

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

https://taiwanstudies.wnpism.uw.edu.pl/. 

§7. 

1. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach 

Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, przerwania lub odwołania 

Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez uczestników praw 

autorskich w zgłoszonej pracy.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu. 

5. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora, od której nie przysługuje odwołanie. 

Załączniki: 

1. Oświadczenia Autora pracy  

2. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

Zgłoszenie do konkursu 

Imię i Nazwisko 

Autora pracy 

 

Kierunek studiów na 

UW 

 

Stopień i rok studiów  

Adres do 

korespondencji 

 

Adres e-mail  

 

 

Oświadczam,  że:  

1. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie mojej pracy na 

stronie internetowej Konkursu wraz z moim imieniem i nazwiskiem 

2. jestem  autorem  zgłoszonej  pracy  oraz  posiadam  do  niej  nieograniczone  osobiste  

i majątkowe  prawa  autorskie  i  przyjmuję  warunki  konkursu  zawarte  w 

Regulaminie. 

..................................................................  (data  i  czytelny  podpis  autora  pracy) 

 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez Uniwersytet Warszawski  moich  danych  osobowych  

umieszczonych  w  zgłoszeniu,  w  zakresie  mojego udziału   i  realizacji konkursu. 

.................................................................  (data  i  czytelny  podpis  autora  pracy) 

W przypadku uzyskania nagrody wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  moich  danych  osobowych,  tj.  

Imienia  i Nazwiska,  Tytułu  Pracy  oraz  informacji o kierunku i roku studiów na  stronie  internetowej  

https://taiwanstudies.wnpism.uw.edu.pl/.  

.................................................................  (data  i  czytelny  podpis  autora  pracy) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

▪ listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

▪ telefonicznie: 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.  

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. konkursu, 

przyjmowanie prac konkursowych, rozpatrywanie skargi i wniosków dotyczących konkursu, itp. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu Konkurs na prace studenckie 

dotyczące współczesnego i historycznego Tajwanu.  

W przypadku osób, których prace zostaną nagrodzone, dane osobowe w zakresie imię i nazwisko oraz 

praca mogą zostać opublikowane na stronie internetowej administratora.  

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w 

celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest 

m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane osobowe zwycięzców otrzymujących nagrody pieniężne lub inne materialne będą dodatkowo 

przetwarzane w celu realizacji obowiązku podatkowego i rachunkowego wynikającego z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

lzamecki@uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
1 Rozporządzenie 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) 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl
mailto:lzamecki@uw.edu.pl
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Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres 

dwóch lat. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub 

studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku  

z realizowanym konkursem.  

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie 

określonych czynności w związku z konkursem, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

osobowych, jak np. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę 

Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej 

centrach przetwarzania danych2.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. 

prawo do: 

▪ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

▪ usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

▪ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

 

 

 

 
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 


