Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską
z zakresu prawa o notariacie, prawa prywatnego związanego
z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych
i hipotece

Na podstawie Uchwały nr 2/V/2018 podjętej na wspólnym posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady
Programowej miesięcznika Rejent w dniu 12 maja 2018 r. ustala się, co następuje:
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia Konkursu na
najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa o notariacie, prawa prywatnego związanego
z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, na podstawie których
przyznaje się stopień doktora, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada
Programowa miesięcznika Rejent.
3. Konkurs organizowany jest raz na dwa lata.
4. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania rozwojem wiedzy z zakresu prawa o notariacie
oraz prawa cywilnego, wiedzy związanej z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą
o księgach wieczystych i hipotece.
§2
1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy
doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018 - 2021 r.
2. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać ich autorzy samodzielnie lub uczelnie lub
promotorzy za zgodą autora.
3. Prace nadsyłane na Konkurs powinny być dostarczone w wersji papierowej oraz elektronicznej
w formacie .pdf, w terminie wskazanym w ust. 5
4. Do pracy należy dołączyć:
a) formularz zgłoszeniowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do Regulaminu),
zawierający klauzulę zgody autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu;
b) klauzulę zgody promotora na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu (zgodny
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do Regulaminu);
c) kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę stopnia doktora,
wraz z datą nadania stopnia, nazwiskiem promotora oraz nazwą jednostki uprawnionej do nadania
stopnia.
d) oświadczenie, że w razie, gdy uczestnik konkursu uzyska jedną z nagród. zobowiązuje się
do przeniesienia praw autorskich i pokrewnych na Stowarzyszenie.
5. Pracę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ludwika Rydygiera 17 lok. U01, 01-793 Warszawa, z dopiskiem
Konkurs na pracę doktorską, w terminie do dnia 30 października 2021 r. O przyjęciu pracy
do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
§3
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana zgodnie z § 2 ust. 2 powołanej wyżej
Uchwały.
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2. Członkowie Komisji Konkursowej powoływani są, spośród członków Zarządu i Rady
Programowej miesięcznika Rejent, przez Radę Programową miesięcznika Rejent do końca czerwca
następnego roku, w którym konkurs jest ogłaszany.
3. Tryb prac Komisji określa odrębny regulamin.
§4
1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz stosownie do art. 7 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), dalej „RODO”, podstawą prawną przetwarzania przez
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej danych osobowych, w tym udostępnienia
imion i nazwisk laureatów oraz ich promotorów na stronie: www.rejent.com.pl, na portalach
społecznościowych Stowarzyszenia oraz w miesięczniku Rejent, jest zgoda osób, których te dane
dotyczą.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) podstawą opublikowania wizerunku laureatów oraz ich
promotorów na stronie: www.rejent.com.pl, na portalach społecznościowych Stowarzyszenia oraz
w miesięczniku Rejent, jest ich zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego
w załączniku.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz promotorów jest Stowarzyszenie
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok.
U01.
4. Dane będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia Konkursu, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany, z zastrzeżeniem, że okres
przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie
mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą, nie dłużej niż 10 lat od rozstrzygnięcia
Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych, co jest równoznaczne
z wycofaniem jego udziału w Konkursie.
6. Prace laureatów Konkursu wraz z nadesłanymi formularzami zgłoszeniowymi i kopiami
dyplomów będą przechowywane w Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jako
dokumentacja Konkursu.
7. Dane osobowe autorów prac oraz promotorów będą przetwarzane w następujących celach:
a) udziału w Konkursie, w tym ewentualnej publikacji na stronach: www.rejent.com.pl, na portalach
społecznościowych Stowarzyszenia oraz miesięczniku Rejent,
b) wykonania obowiązków spoczywających na Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z organizacją Konkursu.
8. Autorom prac oraz promotorom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Autorom prac oraz promotorom przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§5
1. Komisja Konkursowa, w ramach funduszu ustalonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaje nagrodę dla autora najlepszej pracy.
2. Komisja Konkursowa może nie przyznać nagrody lub przyznać wyróżnienie.
3. Z chwilą przyznania autorowi pracy doktorskiej nagrody Zarząd Główny Stowarzyszenia
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zawiera umowę o nabycie praw autorskich i pokrewnych
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do nagrodzonej pracy, w szczególności do zwielokrotniania drukiem, a także na nośnikach
elektronicznych i rozpowszechniania egzemplarzy pracy, w tym na stronach internetowych, bez
odrębnego wynagrodzenia.
4. Nagrodzona lub wyróżniona praca doktorska może być opublikowana w całości lub w części
w miesięczniku Rejent, jako dodatek do miesięcznika Rejent, na stronach internetowych.
§6
1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:
a) ogłoszenie Konkursu: do 30 czerwca 2018 r.;
b) nadsyłanie prac: do 30 października 2021 r.;
c) ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagrody lub ogłoszenia wyróżnienia:
podczas wspólnego posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej
Polskiej i Rady Programowej miesięcznika Rejent do 30 czerwca 2022 r.
2. Ujawnienie danych autorów prac następuje po zakończeniu prac Komisji Konkursowej
i wyłonieniu przez nią wybranych prac.
3. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, portalach społecznościowych Stowarzyszenia
i w miesięczniku Rejent.
4. Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie
z laureatami Konkursu i ich promotorami.
§7
1. Regulamin Konkursu oraz Regulamin Komisji Konkursowej zostaną ogłoszony na stronie
internetowej Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, portalach społecznościowych
Stowarzyszenia i w miesięczniku Rejent.
2. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z Regulaminem.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega sobie prawo do odwołania
Konkursu bez podania przyczyny.
5. Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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