6/8/22, 4:26 PM

Qualtrics Survey Software

O konkursie
Zgłoś kandydata/kę do nagrody specjalnej
„Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji”.
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Liderzy ESG”,
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska. Udział w konkursie jest
bezpłatny. Twoje odpowiedzi są automatycznie zapisywane, zatem możesz
do nich wrócić w dowolnej chwili, jednak nie później niż 30 września 2022
r. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową
konkursu www.liderzyesg.pl
Partnerem strategicznym konkursu jest UN Global Compact Network Poland,
Partnerem medialnym Dziennik Gazeta Prawna, a Partnerami: Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza
Łukasiewicz, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz
Związek Banków Polskich.
Zapraszamy do zgłoszenia nominacji w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka
Zielonej Transformacji".
Organizatorzy i Partnerzy konkursu

Informacje o kandydacie/kandydatce do tytułu
„Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji”
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Kogo nominuje Pan/Pani do tytułu „Wizjonera/Wizjonerki Zielonej
Transformacji"?
Proszę wskazać imię i nazwisko oraz stanowisko kandydata/kandydatki i organizację, jaką
kandydat/kandydatka reprezentuje.

Proszę uzasadnić swoją nominację.

Proszę przedstawić sylwetkę/życiorys/biogram kandydata/kandydatki do
tytułu „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji".
Proszę opisać dokonania i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które miały
znaczący wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych w ostatnich dwóch
latach.

Czy osoba nominowana do tytułu „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej
Transformacji" została powiadomiona o nominacji?
Brak poinformowania kandydata/tki nie dyskwalifikuje zgłoszenia.
Tak
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Nie

Informacje o osobie zgłaszającej nominację do
tytułu „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji”

Jaki podmiot Pan/Pani reprezentuje?
Pytanie dotyczy osoby nominującej kandydata/kandydatkę do tytułu „Wizjoner/Wizjonerka
Zielonej Transformacji".
Spółka/podmiot biorący udział w konkursie
Spółka/podmiot niebiorący udziału w konkursie

Imię i nazwisko osoby nominującej kandydata/kandydatkę.

Adres e-mail osoby nominującej kandydata/kandydatkę.

Numer telefonu osoby nominującej kandydata/kandydatkę.
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Dodatkowe załączniki
Poniżej istnieje możliwość załączenia dodatkowych dokumentów mogących
wesprzeć ocenę kandydatury wskazanej osoby.
Aby zmienić już załączony plik, należy kliknąć ponownie na szare pole i dodać nowy plik.

Zastrzeżenie
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.liderzyesg.pl (link)
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy.

Dane osobowe
Poprzez wypełnienie danych w niniejszym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych w celach związanych z organizacją konkursu “Liderzy ESG” przez organizatorów wydarzenia współadministratorów konkursu. Posiadasz prawo do wycofania niniejszej zgody poprzez wysłanie wiadomości
na adres kontakt@liderzyesg.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Chcę otrzymywać informacje marketingowe, w szczególności zaproszenia na inne wydarzenia od
partnerów wydarzenia (PwC, GPW oraz NN Investment Partners) za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (e-mail, telefonicznie). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że
zgoda jest dobrowolna. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości
bezpośrednio na adresy kontaktowe poszczególnych administratorów wskazane w klauzuli
informacyjnej.

Administratorami Twoich danych osobowych są:

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna
11
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342),
ul. Topiel 12
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Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Weryfikacja
Odpowiedziałeś na wszystkie pytania z ankiety. To ostatnia szansa
na weryfikację udzielonych odpowiedzi.
Użyj guzika "Wstecz", aby powrócić do wybranych pytań. Naciśnięcie guzika "Następne"
spowoduje przesłanie udzielonych odpowiedzi i zamknięcie formularza.

A PwC firm is not responsible for websites, applications or systems provided by third parties, including other PwC firms, and does not
endorse or make any representations about them.
© PwC 2022. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal
entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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