
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE 
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe 

(„Konkurs”) jest spółka Muniak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-470), ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000318613, REGON: 141699210, NIP: 5222911466 („Organizator”), 
będąca jedynym wspólnikiem spółki Muniak Sverige AB z siedzibą w Sztokholmie. 

 
2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: „Konkurs Muniak Sverige AB na najlepszą pracę 

dyplomową”. 
 
3. Konkurs jest kierowany do absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy obronili pracę magisterską („Praca 

Dyplomowa”) na kierunku budownictwo. 
 
4. Prace Dyplomowe powinny spełniać wymagania i kryteria Konkursu opisane w 

niniejszym Regulaminie. 

5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 
 
6. Termin zgłaszania Prac Dyplomowych do Konkursu rozpoczyna się w dniu 1 maja 2018 

roku i upływa w dniu 10 września 2018 roku. 
 
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2018 roku. 
 
 
II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU  
1. Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do przesłania 

Organizatorowi formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik 1 do 

niniejszego Regulaminu, wraz z załącznikami wskazanymi w punkcie IV.2 poniżej. 
 
2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Konkursie jest nadesłanie Pracy Dyplomowej 

spełniającej wymagania określone w punkcie II.3 poniżej. Prace Dyplomowe 

niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do 

Konkursu. 
 
3. Prace Dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny spełniać następujące wymagania i 

kryteria: 
 

(a) zostały obronione przed upływem terminu zgłaszania Prac Dyplomowych do 

Konkursu, ale nie wcześniej niż w 2018 roku; 
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(b) autor Pracy Dyplomowej w momencie jej zgłoszenia do Konkursu nie był 

pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora; 
 

(c) autorowi Pracy Dyplomowej przysługują do niej osobiste i majątkowe prawa 

autorskie; 
 

(d) temat Pracy Dyplomowej: zaprojektuj budynek (użyteczności publicznej, 
wielorodzinny) przy użyciu systemowych rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
4. Prace Dyplomowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. Komisja Konkursowa będzie się składała z 3 (trzech) członków – 2 
(dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela Politechniki 

Krakowskiej. 
 
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 
 
III. NAGRODY 
 
1. Organizator ustala następujące nagrody w Konkursie:  

(a) I miejsce: nagroda w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto,  
(b) II miejsce: nagroda w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,  
(c) III miejsce: nagroda w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.   

2. Od podanych kwot zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora, jako płatnika 

podatku, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, podatek dochodowy z tytułu 

wygranych w konkursach, którego wysokość wynosi 10% nagrody. 
 
3. Przy ocenie Prac Dyplomowych pod uwagę brana jest jej wartość merytoryczna, 

oryginalność, umiejętność logicznego formułowania wniosków oraz przydatność 

praktyczna. 
 
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.muniak.se w zakładce „Kariera”. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu 

Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie w celu poinformowania laureatów o wynikach Konkursu 

oraz terminie i sposobie wypłacenia nagrody, a także w celu uzyskania informacji 

niezbędnych do wypłacenia nagrody oraz zapłaty podatku dochodowego z tytułu 

wygranych w konkursach. 
 
5. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w celu uzyskania 

informacji niezbędnych do wypłacenia nagrody oraz zapłaty podatku dochodowego z 

tytułu wygranych w konkursach w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników 

Konkursu, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłacenia nagrody laureatowi 

Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 

możliwości skontaktowania się z laureatem Konkursu. 
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IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 
1. Zgłoszenie Pracy Dyplomowej do Konkursu odbywa się za pomocą formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.muniak.se w zakładce 

„Kariera”, którego wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającego 

w szczególności imię i nazwisko autora, adres do korespondencji z autorem, jego telefon 

i adres e-mail, a także oświadczenie autora, w którym wyraża on zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz 

akceptuje treść Regulaminu. 
 
2. Wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  do  Konkursu  należy  przesłać  następujące 
 

załączniki: 
 

(a) Pracę Dyplomową;  
(b) streszczenie Pracy dyplomowej o objętości 2500-3000 znaków ze spacjami;  
(c) zgodę promotora Pracy Dyplomowej na przetwarzanie danych osobowych oraz 

opublikowanie imienia i nazwiska promotora w przypadku pracy nagrodzonej w 

Konkursie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
3. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu, Pracę Dyplomową oraz pozostałe załączniki, o 

których mowa w punkcie IV.2 powyżej, należy przesłać w postaci elektronicznej w 

formacie „pdf” na adres e-mail: konkurs@muniak.se lub w postaci drukowanej pocztą 

na adres Organizatora: ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2, 01-470 Warszawa, w terminie 
od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku (decyduje data doręczenia 

Organizatorowi formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami). Prace Dyplomowe 

nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie, a zwrócone zostaną 

wyłącznie na żądanie autora. 
 
4. Przesłane Prace Dyplomowe nie podlegają zwrotowi. 
 
 
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z właściwymi 

przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).   

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Muniak Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres 

siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2, 01-470 Warszawa.  

3. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pisemnie pod w/w adresem oraz pod adresem     

e-mail: dane.osobowe@muniak.eu. 



 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

Brak podania danych uniemożliwi udział w Konkursie. Celem uczestnictwa w Konkursie 

konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko autora, adres 

do korespondencji z autorem, jego telefon i adres e-mail.  

5. Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z 

Konkursem (i stanowić będą zbiór doraźny), w tym w szczególności w celu:  

a) uczestnictwa w Konkursie,  

b) podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.muniak.se w zakładce „Kariera”,  

c) kontaktu Organizatora z laureatami Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub telefonicznie w celu poinformowania laureatów o wynikach Konkursu oraz 

terminie i sposobie wypłacenia nagrody,  

d) uzyskania informacji niezbędnych do wypłacenia nagrody oraz zapłaty podatku 

dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, 

e) bieżącego kontaktu, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania uczestników 

Konkursu, 

f) archiwizacji. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest: 

a) zgoda uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych,  

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora np. takich jak bieżący kontakt z uczestnikami 

Konkursu, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania uczestników Konkursu. 

7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

osiągnięcia celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników 

Konkursu jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który 

dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o 

następujące kryteria: 

a) okres trwania Konkursu, 

b) przepisy prawa, które mogą obligować Organizatora do przetwarzania danych przez 

określny czas, w tym w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,  

d) okres na jaki została udzielona zgoda, 

e) w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku od dnia zakończenia Konkursu. 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione:  

a) upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora,  

b) podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i 

zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności 



 

 

dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, z których 

Organizator korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, w 

tym firmom prawnym, podatkowym, księgowym, informatycznym, firmom 

świadczącym usługi serwisowe, firmom kurierskim i pocztowym. 

9. Organizator nie przekazuje danych osobowych uczestników Konkursu do państw trzecich 

tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

10. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, do 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia te uczestnicy 

Konkursu mogą realizować kontaktując się z Organizatorem:  

a) pisemnie pod adresem: 

Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  

ul. Dywizjonu 303 nr139/U2 

01-470 Warszawa 

b) pod adresem e-mail: dane.osobowe@muniak.eu 

11. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu nie obejmuje automatycznego 

podejmowania decyzji ani profilowania.  

12. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, 

uczestnikom Konkursu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo 

przerwania lub odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w 

tej sprawie jest ostateczna. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.muniak.se przez cały 

czas trwania Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 


