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Regulamin przyznawania Nagród Santander Universidades dla studentów pierwszego roku 

Politechniki Gdańskiej (dalej: „Regulamin”)  

  
§1   

1. Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty Nagrody Santander Universidades dla studentów 

pierwszego roku Politechniki Gdańskiej (dalej: Nagroda) przyznawanej studentom pierwszego roku w roku 

akademickim 2021/2022 na Politechnice Gdańskiej (dalej: Uczelnia). 

2. Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie Santander 

Scholarships  http://www.becas-santander.com/  i równoznaczne jest z akceptacją zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie.  

3. W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2021/2022,  przyznane zostanie minimum 10 jednorazowych 

nagród, w kwocie 1500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 

 
§2 

1. Nagroda może zostać przyznana niekaranemu dyscyplinarnie studentowi I roku studiów I stopnia, w tym studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał świadectwo maturalne nie wcześniej niż w 2020 roku (dalej: Kandydat).      

2. Nagroda jest przyznawana na podstawie poniższych kryteriów:  

a) średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole średniej, zawartych na 

świadectwie ukończenia szkoły średniej (maturalnym) z lat 2020 lub 2021, której wartość to minimum 4.00; 

b) szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywna działalność w wolontariacie, takie jak: 

1) wsparcie akcji charytatywnych, kulturalnych, sportowych, popularnonaukowych, działania polegające 

na prowadzeniu nieodpłatnych korepetycji, pomocy w schronisku, prowadzeniu szkoleń, webinarów lub 

warsztatów; 

2) działanie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz wsparcie organizacyjne akcji społecznych;  

3) działalność w młodzieżowych radach przy administracji publicznej np. Młodzieżowy Sejmik Województwa; 

4) działania mające na celu zwalczanie skutków i pomoc w walce z pandemią koronawirusa SARS–CoV- 2;  

5) bycie zarejestrowanym w bazie dawców szpiku, krwiodawstwo, oddanie włosów na fundację; 

6) inne osiągnięcia – działania nieuwzględnione w ww. kryteriach. 

3. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia uzyskane podczas całego okresu edukacji w szkole średniej oraz 

w okresie wakacyjnym bezpośrednio następującym po ukończeniu szkoły. 

4. Każde przedstawione osiągnięcie, aby zostało wzięte pod uwagę w prowadzonym konkursie, musi zostać 

potwierdzone.   Osiągnięcie powinno być udokumentowane jako zrealizowane i poświadczone przez upoważnioną 

osobę. Dokument potwierdzający powinien zawierać informację o pełnionej funkcji, zakresie działań i czasie 

sprawowania.  

§3   

1. Decyzje w zakresie przyznania nagród należą do Kapituły Konkursowej (dalej: Kapituła) powołanej przez Rektora 

Politechniki Gdańskiej.  

2. W skład Kapituły wchodzą pracownicy Politechniki Gdańskiej (w tym pracownik Działu Spraw Studenckich) oraz 

przedstawiciel Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. 

http://www.becas-santander.com/program/nagroda-santander-universidades-studenci-pg
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§4  

1. Kapituła przydziela Nagrody Santander Universidades dla studentów pierwszego roku Politechniki Gdańskiej. 

2. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich jej członków.   

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.    

5. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący.   

6. Posiedzenia Kapituły mogą odbywać się za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, jeżeli 

zgodę na to wyrażą wszyscy jej członkowie.   

 

§5  

1. Nabór wniosków o Nagrodę będzie trwał od dnia 24.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. godz. 23.00 wyłącznie 

na platformie Santander Scholarships dostępnej pod adresem: https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda-

pg-1rok 

2. Kandydaci ubiegający się o Nagrodę do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów 

potwierdzających poszczególne osiągnięcie. 

3. Kapituła zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności przedstawionych dokumentów.  

4. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę najpóźniej do  30.11.2021 r.  

5. Nagroda może być przyznana osobie, która otrzymuje inne stypendia.   

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://pg.edu.pl/dss do dnia 10.12.2021 r.  

7. Każdy Kandydat otrzyma informację o wynikach konkursu mailowo za pośrednictwem platformy Santander 

Scholarships. 

 

§6     

1. Podstawą wypłaty Nagrody jest posiadanie statusu studenta Uczelni oraz potwierdzenie akceptacji przyjęcia Nagrody 

poprzez kliknięcie linku wysłanego na adres mailowy podany przy rejestracji, wygenerowanym przez platformę 

Santander Scholarships w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego e-maila.  

2. Wypłata Nagrody będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.   

3. Przyznane Nagrody będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

4. Wypłata Nagród zostanie zrealizowana do dnia 31.01.2022 r.    

 

§7  

1. Podanie danych oraz wypełnienie i wysłanie przez osobę zgłaszającą swój udział w konkursie jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celu przetwarzania, czyli udziału w konkursie. Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie. Zakres 

gromadzonych danych wynika z formularza oraz obejmuje dane wytworzone w trakcie udziału w Konkursie.  

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w konkursie i do bieżących kontaktów 

z uczestnikiem oraz w celach statystycznych i archiwalnym, w okresie realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu, a także 

po jego zakończeniu w celach związanych z rozliczaniem konkursu, celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych 

na administratora danych przez te przepisy. Po wskazanych powyżej okresach zostaną one trwale usunięte w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych.  

https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda-pg-1rok
https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda-pg-1rok
https://pg.edu.pl/dss


     

3   

   

3. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uczelnią w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie 

z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady 

i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.  

4. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy  

ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233). Uczelnia wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w oparciu o unormowania RODO, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pg.edu.pl. 

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

poprzez wysłanie formularza odwołującego zgodę na adres: Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233). 

 
§8   

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Kapituła Konkursu. 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować mailowo pod adresem: jusjodlo@pg.edu.pl 

   

§9 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie: https://pg.edu.pl/dss    
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