WNIOSEK
o przyznanie stypendium naukowego Copyright Polska
dla studentów i doktorantów zajmujących się prawem własności intelektualnej
na rok akademicki 2021 / 2022
program 2021: Prawo autorskie i prawa pokrewne, z uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi
prawami

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko:
Uczelnia:
Wydział:
Kierunek studiów:
Nr albumu:
⸋ Oświadczam, ze ukończyłem IV rok studiów
⸋ Oświadczam, że jestem studentem studiów doktoranckich
(Obowiązkowo należy wybrać jedno z ww. oświadczeń)
Forma studiów ⸋ stacjonarne ⸋ niestacjonarne
Dane kontaktowe Wnioskodawcy:
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⸋ Wyrażam wolę otrzymywania korespondencji i rozliczeń wyłącznie w formie elektronicznej pod
adresem poczty elektronicznej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
(zaznaczenie pola powoduje, że cała korespondencja związana z procesem oceny wniosku i przyznania
stypendium będzie skutecznie doręczana elektronicznie pod wskazanym adresem e-mail)
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku przyznania stypendium naukowego Copyright Polska dla studentów i doktorantów
zajmujących się prawem własności intelektualnej na rok akademicki 2021 / 2022 (dalej: „Stypendium”),
Wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wypełnionego Formularza,
stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku, zawierającego dane niezbędne w celu dokonywania wypłat
stypendium, na zasadach określonych w treści § 16 Regulaminu prowadzenia działalności o charakterze
kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, tekst
jednolity z dnia 18 czerwca 2021 r, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
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https://www.copyrightpolska.pl/docs/regulamin_okreslajacy_zasady_dzialalnosci_o_charakterze_kul
turalym_i_edukacyjnym.pdf oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
PLANY I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE**:
1. Konspekt pracy magisterskiej lub doktorskiej odnoszącej się do dziedziny, w której przyznawane jest
stypendium (Prawo autorskie i prawa pokrewne, z uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi
prawami):

2. Wydane publikacje naukowe dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności
prawa autorskiego: (tytuł publikacji, data i miejsce wydania):

3. Czynny udział w konferencji naukowej dotyczącej prawa własności intelektualnej, w tym
w szczególności prawa autorskiego: (data, miejsce, nazwa konferencji, tytuł referatu):

4. Wyniki osiągnięte na prawniczych studiach magisterskich, tj. średnia ocen ze studiów magisterskich
(w wypadku trwających studiów – ze wszystkich dotychczas ukończonych lat tych studiów):

**Wnioskodawca wypełnia tylko punkty, które dotyczą uzyskanych przez niego osiągnięć; w przypadku
braku takich osiągnięć w określonym punkcie należy wpisać: NIE DOTYCZY

Dokumentacja załączona do wniosku, ilustrująca osiągnięcia w nim wskazane:
1.
2.
3.
4.

Wnioski i oświadczenia Wnioskodawcy:
Wnioskuję o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 10-14 Regulaminu prowadzenia działalności
o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright
Polska, z tytułu osiągnięć naukowych wykazanych w zgłoszeniu, w programie stypendialnym 2021: :
Prawo autorskie i prawa pokrewne, z uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi prawami
Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania Stypendiów przez Stowarzyszenie Copyright Polska,
określonymi w treści niniejszego wniosku oraz w Regulaminie prowadzenia działalności o charakterze
kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, tekst
jednolity z dnia 18 czerwca 2021 r. i akceptuję te postanowienia.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za podawanie
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nieprawdziwych danych o ś w i a d c z a m , że podane wyżej informacje mnie dotyczące oraz informacje
o uzyskanych osiągnięciach i potwierdzające je dokumenty są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym.
Oświadczam, że:
wyrażam zgodę,
nie wyrażam zgody,
na otrzymywanie od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie na
podany wyżej adres e-mail newslettera, a w szczególności:
•
•
•

informacji o działalności Stowarzyszenia,
informacji o wydarzeniach branżowych, w tym targach książki,
publikacji dotyczących własności intelektualnej lub związanych z celami statutowymi
Stowarzyszenia np. Kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę.
……………………………………………………………………………………

(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Formularz
2. Obowiązek informacyjny

ADNOTACJE Stowarzyszenia:
Data doręczenia wniosku do SAIW CP: ……………………………………………
Zwrócono się do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych: ⸋ tak ⸋ nie
Data zwrócenia się: ……………………………….
Wskazane do uzupełnienia braki formalne: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

(data, podpis osoby odpowiedzialnej ze strony SAiW Copyright Polska)
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OCENA Komisji Stypendialnej:
Liczba uzyskanych punktów za:
1. Konspekt pracy: ……………………………………………………………….
2. Publikacje naukowe: ………………………………………………………..
3. Czynny udział w konferencji naukowej: ……………………………
4. Średnia ocen: …………………………………………………………………..
SUMA WSZYSTKICH UZYSKANYCH PUNKTÓW: …………………………………….

………………………………………………….

……………………………………………………….

(data, podpisy ekspertów Komisji Stypendialnej)

DECYZJA o przyznaniu Stypendium
Kwota stypendium: 2000 zł brutto na 9 miesięcy (październik 2021 – czerwiec 2022) roku
akademickiego 2021/2022
⸋ Przyznano Pani/Panu ………………………………………………………………………... stypendium Copyright Polska
na rok akademicki 2021/2022
⸋ Nie przyznano Pani/Panu …………………………………………………………………… stypendium Copyright Polska
na rok akademicki 2021/2022

………………………………………………….

……………………………………………………….

(data, podpisy ekspertów Komisji Stypendialnej)
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Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium naukowego Copyright Polska dla studentów
i doktorantów zajmujących się prawem własności intelektualnej na rok akademicki 2021 / 2022

FORMULARZ
Niniejszy formularz stanowi uzupełnienie danych w związku z przyznaniem stypendium naukowego
Copyright Polska dla studentów i doktorantów zajmujących się prawem własności intelektualnej na
rok akademicki 2021 / 2022.
Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres banku: …………………………………………………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres Urzędu skarbowego: ………………………………………………………………………………………………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………….

……………………………………………………………………………………

(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium naukowego Copyright Polska dla studentów
i doktorantów zajmujących się prawem własności intelektualnej na rok akademicki 2021/2022

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie, wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 139675, legitymujące się numerem NIP:
6772208353, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie pod
adresem iod@copyrightpolska.pl lub listownie – kierując korespondencję na adres Administratora, z dopiskiem
„IOD”.
Dane będą przetwarzane w celu:

1. przyznania i otrzymania stypendium – przez czas niezbędny do realizacji stypendium, a po jego
zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości
wykonania wynikających z niego obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach
o archiwizacji,

2. wykonywania

ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych
i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,
w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu
uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.

4. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także
w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji o działalności
Administratora, o wydarzeniach branżowych, w tym targach książki, publikacji dotyczących własności
intelektualnej lub związanych z celami statutowymi Administratora, za pomocą wiadomości wysyłanych
na Pani/Pana adres e-mail – do czasu wycofania udzielonej zgody
Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na
Państwa sytuację.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przyznania.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na:
- umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu o przyznanie stypendium, przeprowadzenie
postępowania o przyznanie stypendium oraz wykonywanie czynności niezbędnych do wypłaty
stypendium;
- informowaniu o przyznaniu stypendium, w tym o osobach, którym przyznano stypendia, w formie
publicznie dostępnej informacji, w tym na stronie internetowej Administratora lub innych
publikatorach, jak również bezpośrednio podczas komunikacji z podmiotami trzecimi
zaangażowanymi w przyznanie oraz wypłatę stypendium;
- dochodzeniu ewentualnych roszczeń oraz obronie przed nimi, a także działaniach wizerunkowych
Administratora,
- archiwizację dokumentów związanych z postępowaniem
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b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków,
c) art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w zakresie udzielonych zgód na prowadzenie działań
marketingowych.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. banki, platformy bankowości elektronicznej,
2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podmioty świadczące usługi audytowe,
podmioty świadczące usługi prawne,
podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
podmioty świadczące usługi informatyczne,
podmiot wspierający Administratora w zakresie hostingu oraz utrzymania serwerów,
podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT (np. pakiet Office dostarczany przez Microsoft Corporation)
Pani/Pana dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie
zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
wówczas, przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie prawnej przewidzianej w RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo ich przenoszenia.
Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli
Administrator przetwarza dane osobowe:
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z ich szczególną sytuacją;
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w związku z przetwarzaniem przez SAiW Copyright Polska
Pani/Pana danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wskazanych powyżej, prosimy
o kierowanie korespondencji na adres e-mail: biuro@copyrightpolska.pl lub adres korespondencyjny wskazany
w zakładce kontakt na stronie www.copyrightpolska.pl lub adres podany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
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