
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW DO PISANIA PRACY 

DYPLOMOWEJ/DOKTORSKIEJ 

1. IMIĘ I NAZWISKO........................................................ ........................... 

 

ADRES ZAMIESZKANIA.......................................................................... 

..............................................................................................................  

TELEFON KONTAKTOWY.................................. 
E-MAIL .........................................  

2. PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH: 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................  

3. POTWIERDZENIE PRZEZ DZIEKANAT UCZELNI  

Zaświadcza się, że Pani/Pan 

.............................................................................................. jest studentką/tem 

...................... roku studiów...............................................................................  

na Wydziale: 

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

pisze pracę dyplomową/doktorską na temat 

................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

 

Promotor : ................................................................................................ 

Zobowiązuje się, że: udostępnione dokumenty zostaną wykorzystane wyłącznie do 

napisania pracy dyplomowej. W załączeniu plan pracy dyplomowej. Materiały nie 

zostaną wykorzystane na inne cele, również komercyjne oraz nie zostaną przekazane 

innym osobom czy podmiotom. W razie wykorzystania przekazanych materiałów w 

mojej pracy dyplomowej zobowiązuje się do wskazania źródła ich pozyskania tj. 

Gdańsk Transport Company. S.A.  

Zobowiązuje się nadto, że kopia pracy dyplomowej, w której wykorzystano otrzymane 

dane po jej obronie zostanie przekazana do wiadomości GTC S.A. w terminie 30 dni 

w formie elektronicznej na adres gtc@gtcsa.pl oraz udzielam GTC S.A.  zgody  na 

korzystanie z pracy zgodnie z załączonym zakresem licencji.  

 

..................................                                              ...........................................  

(miejscowość, data)                   (czytelny podpis)  

 

 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o 

wydanie zezwolenia na korzystanie z materiałów dotyczących tematu pracy 

dyplomowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego wniosku przez 

GTC S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą 

informacyjną dołączoną do mojej zgody.  

.........................................................    ..................................................  

(miejscowość, data)        (czytelny podpis) 

 

 

Klauzula Informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. [Administrator danych]  

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest Gdańsk 

Transport Company Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców 

Warszawy 19, NIP 5831092438, wpisany do rejestru przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018489 

2. [Kontakt z Administratorem]  

Z Administratorem skontaktować się można pod adresem e-mail: gtc@gtcsa.pl 

oraz pisemnie pod wskazany wyżej adres siedziby Administratora – z dopiskiem 

„Ochrona Danych Osobowych”. 

3. [Cel i podstawy przetwarzania]  

Państwa dane osobowe podane w złożonym Wniosku o udostępnienie materiałów 

do pisania pracy dyplomowej będą przetwarzane w celu realizacji tego wniosku 

zgodnie z jego treścią, realizacji zobowiązania do dostarczenia kopii pracy jak 

również realizacji praw i obowiązków wynikających z licencji na korzystanie z pracy 

oraz prowadzenia korespondencji z tym związanej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

a),  b) oraz c) RODO. 

4.  [Odbiorcy danych osobowych]  

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym 

Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie 



umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z 

Administratorem. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji w tym profilowaniu. 

5. [Okres przechowywania danych]  

Państwa dane osobowe zawarte w załączonym formularzu będą przechowywane 

do czasu realizacji wniosku, przekazania kopii pracy oraz wygaśnięcia praw 

wynikających z umowy licencyjnej.  

6. [Prawa osób, których dane dotyczą]  

Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) usunięcia danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

7.  [Informacja o wymogu podania danych]  

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją 

niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości 

rozpatrzenia i realizacji Wniosku.  

 

 

 

Otrzymałam/Otrzymałem ………………………………….  

(czytelny podpis i data)  

 

 

  



Zakres licencji  

Licencja na korzystanie z pracy dyplomowej autorstwa […..] przez Gdańsk Transport 

Company S.A. [Licencjobiorca] 

 

1. Oświadczam, że praca jest wynikiem mojej samodzielnej działalności twórczej o 

indywidualny charakterze i nie narusza praw osób trzecich oraz że jestem uprawniony do 

udzielenia niniejszej licencji.  

2. Udzielam niniejszym Gdańsk Transport Company licencji na korzystanie z przekazanej 

przeze mnie pracy dyplomowej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.  

3. Licencja na korzystanie z pracy dyplomowej zostaje udzielona nieodpłatnie.  

4. Licencja ma charakter niewyłączny.  

5. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Licencja jest udzielona na czas nieoznaczony i nie podlega wypowiedzeniu.  

7. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z pracy z poszanowaniem praw osobistych 

twórcy. 

8. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z pracy dyplomowej na potrzeby 

wewnętrznych analiz, raportowania oraz przygotowywania kampanii edukacyjno-

promocyjnych na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką i na każdym nośniku, 

b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, cyfrowych i za pomocą innych 

możliwych metod zapisu i archiwizacji, w tym komputera,  

c) wprowadzanie do wewnętrznych sieci komputerowych Licencjobiorcy (np. typu 

intranet), jak również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, 

przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera;  

d) opracowywanie i modyfikacja w zakresie niezbędnym do wykorzystania zgodnie z ww. 

celami.  

e) Publikacja i rozpowszechnianie wybranych przez Licencjobiorcę fragmentów pracy 

dotyczących zakresu jego działalności gospodarczej z podaniem autora pracy w 

materiałach drukowanych, cyfrowych oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do 

tych utworów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pomocą dowolnych 

urządzeń technicznych dostępu do sieci (bez możliwości zapisu), w tym na stronie 

internetowej licencjobiorcy, na oficjalnych profilach społecznościowych 

9. Licencja podlega prawu polskiemu.  

 

 

 

  


