Załącznik do Decyzji Nr 24/2022 Prorektora ds. studenckich i kształcenia
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Regulamin konkursu „Nagroda Santander | Vouchery edukacyjne dla społeczności
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”
Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania Nagród Santander – Voucherów
edukacyjnych dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie zwanym dalej ,,Programem”.
§1.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis
5, 01-815 Warszawa (dalej: Organizator lub UKSW) ogłasza nabór wniosków na Nagrodę Santander
dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Komisja powołana decyzją Prorektora ds.
studenckich i kształcenia.
§2.
1. Nagroda, o której mowa w §1 może być przyznana:
1) studentowi;
2) doktorantowi;
3) pracownikowi badawczemu, dydaktycznemu lub badawczo - dydaktycznemu UKSW;
4) pracownikowi administracyjnemu UKSW,
który zarejestrował się i prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny dostępny na platformie
Santander Scholarships (www.becas-santander.com/pl) w terminie od 1.09. 2022 r. do 31.10.2022
r., złożył stosowne oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez UKSW w celu ubiegania się o nagrodę, zaakceptował niniejszy Regulamin, w tym klauzulę
RODO oraz przeszedł pozytywną weryfikację swojego statusu w UKSW, zwanym dalej
,,Kandydatem”.
2. W ramach programu zostaną przyznane nagrody w formie vouchera edukacyjnego o wartości 250
zł, do wykorzystania w salonach EMPIK i na stronie www.empik.com przez okres 12 miesięcy od
momentu przyznania nagrody.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu
rejestracyjnym: W jaki sposób wykorzystasz nagrodę do rozwoju osobistego? Odpowiedź nie może
przekroczyć limitu 500 znaków ze spacjami.
4. Komisja, o której mowa w §1, wyłoni 360 beneficjentów biorąc pod uwagę kryterium motywacji
do rozwoju osobistego oraz kreatywności odpowiedzi. W sytuacji dużego zainteresowania
programem i niemożności obiektywnego wyłonienia beneficjentów do programu Organizator
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w porozumieniu z Santander Universidades zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowych
obiektywnych kryteriów w celu wyboru beneficjentów do programu spośród kandydatów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród.
§3.
1. Informacja o otrzymaniu lub nieotrzymaniu nagrody zostanie przekazana mailowo przez
Organizatora za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie do dnia 10.11.2022
r. Beneficjent zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia nagrody w terminie 3 dni od momentu
zamieszczenia informacji. Niedokonanie tej czynności spowoduje odrzucenie nagrody przez
beneficjenta.
2. Odbiór nagród realizowany będzie przez Centrum Wsparcia Studenta (kampus przy ul. Dewajtis 5,
pok. 501) w terminie ustalonym przez organizatora. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie
spowoduje odrzucenie nagrody.
3. Odrzucona nagroda może zostać przyznana osobie zakwalifikowanej przez Komisję na listę
rezerwową.
§4.
Administratorem danych osobowych (państwo zamieszkania*; nazwa uczelni*; imię i nazwisko*;
e-mail*; data urodzenia*; płeć; telefon; narodowość; status zawodowy*; najwyższy uzyskany poziom
wykształcenia*; data rozpoczęcia i zakończenia edukacji obecnego lub najwyższego poziomu
wykształcenia*; obszar specjalizacji*; doświadczenie zawodowe*; branża przedsiębiorstwa*; numer
albumu (legitymacji studenckiej)*; nazwa wydziału*; kierunek studiów*; poziom studiów*; rok
studiów*; tryb studiów*)1 osób uczestniczących w Projekcie będzie UKSW. Dane osobowe
Wnioskodawców w Programie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A
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 (RODO) w celu realizacji Programu.
Administratorem danych osobowych jest UKSW. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
zaangażowanym przez Organizatora do organizacji Programu Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do organizacji i realizacji Programu lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
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Informacje oznaczone * wymagane są do uzupełnienia w formularzu aplikacyjnym Santander Scholarships
przez Kandydata w celu skutecznego wysłania aplikacji.
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usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia. sprzeciwu.
Uczestnicy/Kandydaci mają prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają, iż
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
§5.
1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komisja.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach www.uksw.edu.pl oraz
www.monitor.uksw.edu.pl
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