Nominačný list pre súťaž záverečných prác
TAX ADVISERS AWARD 2019
Ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov
za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých
škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania
------------------------------------------------------------------Na ocenenie je nominovaná záverečná práca:
Meno a priezvisko študenta – autora nominovanej práce:
Kontaktné údaje (adresa, email, telefónne číslo):
Druh práce:
Názov práce:
Vysoká škola:
Fakulta:
Študijný odbor:
Katedra:
Vedúci záverečnej práce:
Dátum obhajoby:
(v prípade, ak práce ešte nebola obhájená, je možné uviesť aj plánovaný dátum obhajoby)

Zdôvodnenie nominácie (v čom spočíva prínos práce v oblasti daňovej teórie a praxe):

Súhlas študenta so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nominovanej práce v prípade jej
ocenenia pre členov SKDP na webovej stránke SKDP www.skdp.sk:
Študent svojim podpisom na tomto nominačnom liste udeľuje súhlas prevádzkovateľovi, ktorým je Slovenská
komora daňových poradcov so sídlom Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17 060 273 (SKDP), so
spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely evidencie a propagácie súťaže TAA, informovania členov
SKDP a verejnosti o odovzdávaní ocenení TAA, a to najmä v internom informačnom spravodajcovi, informačnom
systéme, webovej stránke, sociálnych sieťach, atď. Študent ako autor nominovanej práce zároveň udeľuje súhlas
SKDP na zverejnenie nominovanej práce, v prípade jej ocenenia v tejto súťaži TAA, na webovej stránke
www.skdp.sk, a to v sekcii určenej interne pre členov SKDP. Súhlas sa poskytuje na obdobie 10 rokov podľa
položky C3 registratúrneho poriadku SKDP. Súhlas so spracúvaním sa poskytuje dobrovoľne a máte právo ho
kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na tajomnik@skdp.sk. Ak súhlas
neudelíte, Vaša nominovaná práca nebude zaradená do súťaže TAA. Vo vzťahu ku všetkým osobným údajom
poskytnutých v tejto súvislosti máte právo požadovať od prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo emailom na
tajomnik@skdp.sk prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dátum:
Podpis študenta:
Podpis vedúceho katedry alebo iného povereného pedagóga:

