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REGULAMIN PROJEKTU 

„NCN Winners” 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

 

§ 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem projektu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów  (KRD) z siedzibą 

przy ul Nowogrodzkiej 12 lok. 6 w Warszawie 00-511 (dalej: „Organizator”). 

2. Projekt organizowany pod nazwą „NCN Winners” (dalej: „Projekt"). 

3. Projekt będzie się odbywał zgodnie z regulaminem Projektu (dalej: „Regulamin”). 

4. Celem Projektu jest promowanie działalności naukowej młodych naukowców, 

wyróżnionych w konkursie NCN Preludium.  

5. Projekt będzie prowadzony w sposób elektroniczny. 

6. Termin naboru do Projektu jest ciągły i trwa przez cały 2021 rok.   

7. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 

8. Fundatorem nagród w Projekcie jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Projektu sprawuje Komisja ds. Public 

Relations oraz  przedstawiciel Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. 

 

 

§ 2. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”), które są doktorantkami lub 

doktorantami oraz laureatami konkursu NCN Preludium.  
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2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Projektu; 

b. wyraża zgodę, akceptuje warunki Regulaminu oraz zapoznał się z treścią 

dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;  

c. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów 

związanych z uczestnictwem w Projekcie, zgodnie z § 7 Regulaminu; 

d. jest osobą pełnoletnią; 

e. jest dokotantem/tką Uczelni lub Szkoły doktorskiej lub Instytutu PAN lub 

Instytutu Naukowego.  

 

§ 3. 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Projektu czuwa Komisja ds. Public Relations, w skład 

której wchodzą: 

1) Patrycja Uram– Przewodnicząca; 

2) Dominika Malarczyk- Członek komisji; 

3) Edyta Mazur – Członek komisji; 

4) Gustaw Szafraniec- Członek komisji 

oraz  

5) Przedstawiciel Wydawnictwa Naukowego PWN S.A – Członek komisji. 

2. Prace Komisji są prowadzone przy udziale min. 3 członków w sposób elektroniczny. 

3. Aby przystąpić do Projektu, należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy, umieszczony na stronie krd.edu.pl.  

4. Uczestnik wysyłając formularz zgłoszeniowy zgadza się na umieszczenie przesłanych 

przez siebie informacji w mediach społecznościowych, które są administrowane przez 

Krajową Reprezentację Doktorantów. 
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5. Uczestnikiem Projektu jest każda osoba, która: wyśle swoje zgłoszenie, wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych, spełnia kryteria Regulaminu oraz dołączy do 

formularza zgłoszeniowego niezbędne załączniki.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych w 

formularzu zgłoszeniowym poprzez kontakt elektroniczny z Uczestnikiem Projektu. 

 

§ 4. 

 

NAGRODY 

 

1. Za udział w projekcie dla każdego Uczestnika Organizator przewiduje nagrodę, 

ufundowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. w postaci miesięcznego 

dostępu do Ibuk Libra.  

2. Nagroda zostanie przekazana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych drogą mailową.  

3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani na nagrodę 

innego rodzaju. 

5. Ponadto, trzy najciekawsze zgłoszenia, spośród wszystkich nadesłanych, otrzymają 

możliwość opublikowania informacji na temat swoich badań w e-czasopiśmie PWN 

Nauka, po wcześniejszym, określonym w porozumieniu z redakcją terminie. 

6. Wyboru zgłoszeń dokona Komisja ds. Public Relations wraz z Przedstawicielem 

Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. 

7. Organizator przewiduje również dla osób, które w formularzu zgłoszeniowym 

zadeklarują taką chęć, możliwość bycia Ambasadorką/Ambasadorem wydarzeń, 

realizowanych przez Krajowa Reprezentację Doktorantów, jako formę dodatkowego 

wyróżnienia działań naukowych. 

8. Uczestnik Projektu w każdej chwili może zrezygnować z chęci bycia Ambasadorem 

wydarzeń, organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów bez podawania 

jakichkolwiek przyczyn.  
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9. Bycie Ambasadorką/Ambasadorem jest w pełni dobrowolne. Brak deklaracji bycia 

Ambasadorką/Ambasadorem w jakikolwiek sposób nie wpływa na uczestnictwo w 

Projekcie NCN Winners. 

 

§ 5. 

 

KONTAKT Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU 

 

1. Uczestnik zostanie powiadomiony o ocenie formalnej swojego zgłoszenia drogą 

mailową.  

2. W przypadku braków w wymaganych załącznikach do Uczestnika na adres mailowy, 

podany w formularzu, zostanie wysłana prośba o ich uzupełnienie.  

3. Na uzupełnienie brakujących załączników Uczestnik ma 14 dni roboczych, licząc od 

dnia otrzymania maila z prośbą o uzupełnienie informacji. 

 

 

§ 6. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Krajowa 

Reprezentacja Doktorantów (KRD) z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 6 00-

511. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prowadzenia Projektu oraz do 

kontaktu z Uczestnikami. 
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4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Projekcie. 

5. Uczestnikom Projektu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał następujące dane od Uczestników – imię i nazwisko; adres 

e-mail, afiliacja, tytuł projektu NCN, streszczenie projektu oraz załączniki (obrazy 

przedstawiające uczestnika projektu w formacie jpg. lub png.) 

7. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, tytułu projektu NCN 

Preludium oraz przesłanych załączników w celu realizacji niniejszego Projektu, 

którego celem jest promowanie działalności naukowej młodych naukowców, 

laureatów konkursu NCN Preludium.  

8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Projektu nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa (w tym fundatora nagród). 

10. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 

12. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
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§ 7. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Projektu. 

2. O wszystkich sprawach i kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decyduje Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w serwisach: Facebook, 

Instagram oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://krd.edu.pl/ 

4. Regulamin Projektu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 

https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/ 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Projektu tj. przed 

końcem 2021 roku bez podania przyczyny. W przypadku wcześniejszego zakończenia 

Projektu, informacja ta zostanie niezwłocznie zamieszczona w serwisach: Facebook, 

Instagram oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://krd.edu.pl/. 

 


