KARTA ZGŁOSZENIA
na ogólnopolską konferencję

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy
IMIĘ I NAZWISKO
TYTUŁ /STOPIEŃ NAUKOWY/
STOPIEŃ SŁUŻBOWY
REPREZENTOWANA INSTYTUCJA/
UCZELNIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
E-MAIL
TELEFON
DANE DO FAKTURY
(NAZWA INSTYTUCJI, ADRES, NIP)

CHARAKTER UCZESTNICTWA*
(BIERNY, CZYNNY)

TUTUŁ WYSTĄPIENIA**
(W PRZYPADKU CZYNNEGO UDZIAŁU)

* należy właściwe zaznaczyć
** w przypadku, gdy udział w konferencji będzie miał charakter czynny, niezbędne jest przesłanie abstraktu
wystąpienia

Opłata konferencyjna za udział w Konferencji (niezależnie od tego, czy
uczestnicy lub uczestniczki będą wygłaszać referat, czy nie) wynosi 275,00 zł.
W ramach opłaty organizatorzy zapewnią przerwy kawowe, lunch
pierwszego i drugiego dnia, udział w przyjęciu wieczornym w dniu 7 listopada
2019 r. oraz materiały konferencyjne.
Opłatę należy uiścić na kontro w PKO SA o numerze:
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 (należy wpisać: imię i nazwisko i kod K643-19).
Opłatę należy uiścić w terminie do 21 października br.

…………………………………………………………………….
(data, podpis)

Klauzula informacyjna
(na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdański.

2.

Funkcję Inspektora ochrony danych na Uniwersytecie Gdańskim pełni mgr Alicja Pyskło, tel. kontaktowy: (58) 523-24-59,
adres e-mail: poin@ug.edu.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i udziału przez Panią/Pana w konferencji Przyszłość
kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora wskazanych w pkt.
1.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania konferencji.

7.

W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.

8.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wymienionych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Uniwersytet Gdański w celu określonym w pkt 3.

…………………………………………………………………….
(data, podpis)

