
 
 
 
 
 

Pismo okólne Nr 5/2019  
Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 12 czerwca 2019 r.  
 
  

w sprawie Konkursu pn. „AbsoLUTely Best Alumni”   
  
 
 

§ 1.  
 

1. Politechnika Lubelska ogłasza Konkurs pn. „AbsoLUTely Best Alumni”, 
zwany dalej „Konkursem”, dla absolwentów zagranicznych Politechniki 
Lubelskiej.   

2. Regulamin Konkursu określa Załącznik do niniejszego Pisma okólnego.  

3. Zobowiązuję Biuro Kształcenia Międzynarodowego do ogłoszenia 
Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Biura. 

 
§ 2.  

  
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Pisma okólnego Nr 5/2019  

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.  

  
 

Regulamin Konkursu pn. „AbsoLUTely Best Alumni”  
 
 

§ 1.  
 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów – Ambasadora Politechniki 
Lubelskiej oraz dwóch absolwentów Politechniki Lubelskiej, którzy 
otrzymają największą liczbę głosów w plebiscycie przeprowadzonym na 
portalu Facebook w wydarzeniu AbsoLUTely Best Alumni.  

2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Lubelska.  

3. Komisję konkursową powołuje kierownik projektu pn. „AbsoLUTely Best 
Alumni”, w skład której wchodzą trzy osoby z Zespołu projektowego. 

 
§ 2.  

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów zagranicznych Politechniki 

Lubelskiej. 

2. Przez zagranicznych absolwentów (international alumnus) rozumie się 
pochodzących z zagranicy absolwentów studiów I, II lub III stopnia 
Politechniki Lubelskiej lub polskich absolwentów, którzy po ukończeniu 
studiów w Polsce wyjechali za granicę i przebywają tam na stałe. 

3. Konkurs prowadzony jest w dwóch edycjach: 
1) od 10 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 
2) od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

 
§ 3.  

1. Absolwenci chcący wziąć udział w Konkursie wysyłają, w terminie  
do 31 sierpnia 2019 r. oraz do 31 grudnia 2019 r., film prezentujący ich 
ścieżkę zawodową (LUT Success Stories) na adres e-mail: 
c.handzel@pollub.pl. 

2. Do przesłanego filmu absolwent dołącza uzupełnioną Kartę 
zgłoszeniową, która stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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 § 4.  
  

1. Warunki formalne przystąpienia do Konkursu:  
1) terminowe przesłanie filmu zgodnego z wytycznymi, o których mowa  

w § 5 ust. 1 oraz Karty zgłoszeniowej;  
2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku;  
3) wyrażenie zgody na publikację nadesłanego filmu w mediach 

społecznościowych; 
4) przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
2. Jedna osoba może wziąć udział w dwóch edycjach konkursu  

z wyjątkiem osób, które uzyskały tytuł Ambasadora PL w pierwszej 
edycji. 

  
§ 5.  

 
1. Wytyczne dotyczące filmów konkursowych: 

1) uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jeden film; 
2) autorem filmu może być tylko jedna osoba; 
3) film powinien być nie dłuższy niż 3 minuty, nakręcony w dowolnym 

formacie umożliwiającym jego publikację w mediach społecz-
nościowych; 

4) treść filmu powinna skupiać się na aspektach doświadczenia 
absolwenta w pracy za granicą, wymianie międzynarodowej, jego 
ścieżce kariery za granicą, wskazówkach dla studentów Politechniki 
Lubelskiej planujących karierę zawodową za granicą.  

Filmy będą oceniane i akceptowane do publikacji przez Komisję 
konkursową, o której mowa w § 1. ust. 3. 

2. Zaakceptowane filmy zostaną opublikowane na portalu Facebook  
w wydarzeniu  AbsoLUTely Best Alumni i poddane głosowaniu przez 
użytkowników Facebooka.  

3. Autor filmu, który otrzyma największą liczbę głosów, otrzyma tytuł 
Ambasadora Politechniki Lubelskiej, zaproszenie na konferencję, podczas 
której wygłosi mowę motywacyjną oraz statuetkę – nagrodę.  
Po konferencji Ambasador PL obejmie mentoringiem maksymalnie  
3 osoby – studentów Politechniki Lubelskiej.  

4. Osoba, która uzyska drugi w kolejności wynik głosowania, otrzyma  
zaproszenie na konferencję, po której obejmie mentoringiem maksymalnie  
3 osoby – studentów Politechniki Lubelskiej.   



5. Osoba, która uzyska trzeci w kolejności wynik głosowania, otrzyma 
zaproszenie na konferencję. 

  
§ 6.  

 

1. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w terminie do dnia 6 września 
2019 r. (I edycja) oraz do dnia 10 stycznia 2020 r. (II edycja).  

2. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik    
do Regulaminu Konkursu  

pn. „AbsoLUTely Best Alumni”  

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU   

 „AbsoLUTely Best Alumni”   
 

Nazwisko i imię  

Kraj pochodzenia  

Kraj zamieszkania  

Wydział i kierunek studiów 
na Politechnice Lubelskiej 

 

Dane kontaktowe 
(e-mail, telefon) 

 

 

□ Zapoznałem się/Zapoznałam się* z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść 
 
 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 
osobowych, jakim jest Politechnika Lubelska z siedzibą ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 z 04.05.2016 r., str. 1)  
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.). 
 

Oświadczenie o udostępnianiu wizerunku  
i wykorzystaniu przekazanych materiałów związanych z udziałem w Konkursie 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie i publikację przez Politechnikę Lubelską mojego 
wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 880) - przekazanych fotografii, filmów, prezentacji multimedialnych w celu promocji  
i udziału w Konkursie. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne 
udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację  
za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej (Internet) oraz w formie drukowanej. 
Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 
Oświadczam, że fotografie, filmy, prezentacje multimedialne zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam 
do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach i filmach na publikację ich wizerunku. 
 
Inspektorem ochrony danych w Politechnice Lubelskiej jest mgr Tomasz Joński, e-mail: t.jonski@pollub.pl. 
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 
przetworzenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania.   
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu. 
  
 

 
…………………………          ………………………………  
      data złożenia wniosku                                                                 podpis  
 
* niepotrzebne skreślić 
 


