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Konkurs dla studentów kierunku LOGISTYKA: 

 
Moja wizja logistyki 

 
Do wygrania 2 x pojedynczy karnet VIP GOLD na spotkanie Ekstraklasy PKO BP - domowy mecz 
klubu piłkarskiego Widzew Łódź, Stadion Serce Łodzi, Al. Piłsudskiego 138, w dniach (1 mecz 
1 karnet): 
 

 21 października, godz. 20:30, Widzew Łódź - Miedź Legnica  
 6 listopada, godz. 15:00 – Widzew Łódź – Radomiak Radom  

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 18 października br. przesłać na adres 
biuro@lodzistics.pl krótki esej nt.: 

 

„Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym” 
Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Podaj swoją interpretację cytatu. 

 
Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace w postaci pliku MS Word (rozszerzenie .doc lub 
.docx) z dokładnym podaniem danych osoby uczestniczącej w konkursie (imię, nazwisko, nazwa 
kierunku studiów, rok i semestr studiów, uczelnia, wydział, adres e-mail i numer telefonu 
kontaktowy). 
 
Przesłane prace będą oceniane przez członków Klastra w sposób anonimowy, a wynik zostanie 
ustalony poprzez głosowanie i podany na stronie Klastra 20 października 2022 r. o godzinie 16:00. 
 
 

Limit znaków – maksymalnie 2500 znaków ze spacjami 
 
W konkursie mogą wziąć udział jedynie studenci kierunku logistyka I lub II stopnia. 
Zastrzegamy sobie możliwość potwierdzenia statusu studenta osób nagrodzonych. 
 
Uwaga! 
Drugi karnet na dany mecz pozostanie w posiadaniu klastra i będzie wykorzystany przez członka 
klastra, tak aby student miał również możliwość spotkania i rozmowy z menedżerem logistyki. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz danych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym do konkursu organizowanego przez Związek Pracodawców „LODZistics” – Logistyczną Sieć Biznesową 
Polski Centralnej - administratora danych osobowych. Dane laureatów konkursu w zakresie imienia, nazwiska, 
wizerunku, informacji o osiągnięciach naukowych będą publikowane na stronach oraz w mediach społecznościowych 
Klastra, jak również uczelni uczestniczących w konkursie: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej 
Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. 
 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, 
prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
 
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, 
w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
Niniejsza zgoda stanowi również zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest udzielone nieodpłatnie oraz jest 
nieograniczone czasowo i terytorialnie.  
 


