WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW I INFORMACJI W CELACH NAUKOWYCH LUB DYDAKTYCZNYCH

WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko** ...………………………………………………..………...……………………………………
Adres zamieszkania** ………………………………………...……………….…………….……..………………
Nr telefonu** ……………………………...……………………………………………………..…………………
Adres e-mail** ……………......……….………………………………………………………..…….……………
Nazwa szkoły / Uczelni / Jednostki badawczej** …………………………………………..……..……………….
……………………………………………………………………………………………………………...………
Pełen adres szkoły / uczelni / jednostki badawczej** …………..…………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………………...……………………
Rodzaj i kierunek studiów** …………..………………………………..……………………...………………….
……………………………………………………………………………………………………...………………
Spółka z o.o. „Sądeckie Wodociągi”
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
W związku z ………………………………………………………………………………………………………
uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na dostęp do informacji i materiałów Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi”
z siedziba w Nowym Sączu dla uzyskania danych rzeczywistych do wykonania pracy dyplomowej / magisterskiej / inżynierskiej / doktorskiej* pt.
„………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
………….……………………………………………………………………………………….……………..….”
Wnioskuję o udostępnienie informacji i materiałów w następującym zakresie:
a) …………………………………………………………...…………………………………………………. ***
b) ………………………………………………………………………...……………………………………. ***
c) ………………………………….……………………………………………...…...………………………. ***
d) ………………………………….……………………………………………...…...………………………. ***
Udostępnione dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionej pracy i nie zostaną opublikowane ani udostępnione innym podmiotom bez uzyskania odrębnej zgody od Spółki „Sądeckie Wodociągi”.
Treść pracy przed ostateczną oceną będzie skonsultowana ze Spółką, a jeden egzemplarz w wersji papierowej
(wraz z formularzem oceny pracy i oświadczeniem Autora pracy) zostanie przekazany do Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” w terminie 14 dni licząc od dnia obrony pracy.
Promotor pracy: ..…………………………………………...……...………………………………………………
Praca realizowana w roku akademickim ………………………………………………..…………………………
W załączeniu: - potwierdzenie wniosku przez szkołę / uczelnię / jednostkę badawczą oraz Promotora.
- zatwierdzony przez Promotora konspekt (szczegółowy plan) pracy.
Oświadczam, że w przypadku uzyskania zgody na udostępnienie informacji objętych klauzulą „poufne” na
potrzeby pracy dyplomowej, wystąpię do uczelni (szkoły) z wnioskiem o zawarcie pomiędzy uczelnią (szkołą),
a Spółką „Sądeckie Wodociągi” umowy o zachowaniu poufności w wymaganym zakresie.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę Spółki – w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z póź. zm.).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, uczelnia, email, Nr telefonu, rodzaj i kierunek studiów) przez Spółkę z o.o. Sądeckie Wodociągi z Nowym Sączu dla potrzeb realizacji i archiwizacji pracy dyplomowej przez okres niezbędny do całkowitego wykonania pracy dyplomowej, a także po jej zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym
zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie oświadczam, że powyższa zgoda została przeze mnie wyrażona
świadomie i dobrowolnie.
Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am* się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem informacji i materiałów dotyczących Spółki uzyskanych w związku z pisaniem pracy dyplomowej znajdującą się na stronie Spółki pod adresem https://swns.pl/RODO

______________________________
Miejscowość, data
Uwagi:

*
**

niepotrzebne skreślić
wypełniać elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami

____________________________
podpis wnioskodawcy
*** ściśle określić zakres żądanych informacji, materiałów lub danych

