Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji naukowej

Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć
17-18 listopada 2022 r.
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................................
Tytuł i stopień naukowy lub zawodowy:........................................................................................................................
Nazwa i adres instytucji:….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..........................................................................................………………………………..
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………….…………………… e-mail:……………………………………………...……………………………………………………….

 Zgłaszam swój udział w Konferencji
 Zgłaszam referat pt. ……………………………………………………………………………………………………
Streszczenie przesyłam w załączniku (ok. 600 znaków)

Dane do faktury (jeśli dotyczy) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opłata za udział w konferencji wynosi 150,00 złotych (z opłaty zwolnieni są prelegenci).
Dane do wpłat – numer rachunku: 07 1090 2138 0000 0001 2177 4729
Tytuł przelewu: „Konferencja” + imię i nazwisko uczestnika.
Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 30.09.2022 r.

………………….….
data

…………………………..
podpis

Klauzula informacyjna dla uczestnictwa w Konferencji Naukowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ido@muzeum.opole.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją oraz promocją
Konferencji naukowej „Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć” w ramach art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania przyczyn biznesowych lub do
czasu wycofania zgody.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

………………….….
data

…………………………..
podpis

