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I.  
1. Organizatorem i fundatorem o  

w Stowarzyszenie 
Telekomunikacji zwane dalej SIT. 

2. 
magisterskiej  

3. Celem Konkursu jest:  
a) promocja temat  prac dyplomowych ych 

telekomunikacji, 
b) 

, o wysokim poziomie naukowo-technicznym, 
c) ,  
d) SIT . 

 
II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1.   
2. 

nagrody. 
3. K  co najmniej 

  
4. SIT  ek SIT oraz zaproszeni 

przedstawiciele imienny Jury ustalany jest 
przez ZG SIT przed em .  

 
5. Autorzy oraz promotorzy nagrodzonych prac otrz  
6. do SIT w 

 
7. P

 
 

III. WYMAGANIA KONKURSU 
1. prowadzonych w krajowych 

. 
2. dyplomowej do Konkursu dokonuje autor lub promotor pracy 

autora. 
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3. Do konkursu z nagrodzone w innych konkursach, np. 
w konkursach na n p w zakresie telekomunikacji, organizowanych 
przez uczelnie lub k  

4. Konkurs obejmuje prace dyplomowe,  lub angielskim. 
5. Konkurs obejmuje prace dyplomowe obronione w okresie od 1 kwietnia roku 

kalendarzowego,  do 30 marc . 
6.  

a) wersj   
b)  w formacie pdf   

( ) 
c) na gromadzenie i 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r., N  ( ) 

d) promotora pracy, e wyniku obrony pracy ( 3).  
7. F  7 b na adres 

poczty elektronicznej zarzad@sit.org.pl .  
8. Termin mija 30 czerwca 2021 roku,  

terminie do 1 sierpnia 2021 tego roku.  
9. Regulamin  Konkursu oraz termin   

www.sit.org.pl.  
10. Praca oceniona dwuetapowo.  

a) 
recenzyjnym ( ).   

b) Do 
 

 

11.  
rozpatrywane. 

12. SIT . 
 Regulaminu. 

13.  
 

14. SIT zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
15.  rozstrzyga SIT.  
16.  Od r   
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IV. Klauzula informacyjna RODO 
 

 

1. 

Telekomunikacji, ul. Kaliska 11 pok. 406, 02-316 Warszawa, e-mail: zarzad@sit.org.pl,  

telefon: 226591190. 

2. -mail: miroslaw.stando@sit.org.pl. 

3.  

RODO.  

4.  

 

5.  

konkursowych lub do momentu wycofania przez uczestnika konkursu 

zgody, przy czym jej wycof  

6. Uczestnik konkursu p

danych, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

7. Uczestnik konkursu ma 

jego 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Podanie przez 

konkursie. 

9.  Dane osobowe uczestnika konkursu 

 

 


