
   

  
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa 

w Konferencji Naukowej: 

   IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 
 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 

na temat 

Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki 

 
1.Nazwisko i Imię……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Tytuł i (lub) stopień naukowy……………….……………..………………………………………………….…. 

3.Tytuł referatu/wystąpienia………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Abstrakt (do 1000 znaków)………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………

….………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.Miejsce pracy (z dokładnym adresem pocztowym) i pełniona funkcja……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.Kontakt: e-mail ………………………………………............ nr telefonu ……………............................ 

7.Forma udziału w konferencji (proszę zaznaczyć wybrane pola):   

     [  ] wygłoszenie referatu  [  ] uczestnictwo bierne 

        

[  ] pełny udział (publikacja, przerwy kawowe, obiad w dniach 16-17.04.2020 r., uroczysta 

kolacja, materiały konferencyjne) – 390 zł 

[  ] obiad i przerwy kawowe w dniu 16.04.2020 r. – 100 zł 

[  ] uroczysta kolacja w dniu 16.04.2020 r. – 120 zł 

[  ] obiad i przerwy kawowe w dniu 17.04.2020 r. – 70 zł 

[  ] opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu 

materiału do publikacji) – 150 zł 

 



8.Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna, na którą ma być wystawiona faktura 
za udział w konferencji). 

 

Nazwisko uczestnika/Nazwa instytucji …………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP………………………………………………………………………………………………………………………… 

Upoważniam UPH w Siedlcach do wystawienia faktury za udział w ww. konferencji bez podpisu 

odbiorcy. 
 

Prośby, życzenia i uwagi: …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i  podpis uczestnika konferencji 

…………….......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Rektora, 

dalej zwany „Administratorem”.  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się 

z administratorem danych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i wzięciem udziału 

w Konferencji Naukowej: IX Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach 

o Bezpieczeństwie, zwanej dalej Warsztatami, w celach związanych z: 

 kontaktem w sprawach organizacyjnych, 

 sporządzaniem list uczestników, identyfikatorów i certyfikatów, 

 przygotowaniem i wysyłką publikacji konferencyjnej, 

 prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.  

Podstawą przetwarzania danych jest: 

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu 

zgłoszeniowym, celem zorganizowania i wzięcia udziału w Warsztatach, w myśl art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości  tj.: prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, 

 prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez 

rozpowszechnienie wizerunku uczestników Warsztatów w postaci zdjęć grupowych, 

w celach informacyjnych.  

4. Odbiorcą danych mogą być podmioty realizujące usługi dla administratora danych związane 

z organizacją Warsztatów. 

5. Dane będą przechowywane do przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 

3. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej 

i podatkowej.  

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, za wyjątkiem danych zamieszonych 

na trwałych nośnikach (wydrukowanych w materiałach konferencyjnych);  

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;  

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe 

oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania;  

5)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  



6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze 

względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy 

Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego; 

UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można 

wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację; 

7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób 

zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem 

lub na podstawie Pani/Pana zgody; 

8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 

udziału w Warsztatach. Natomiast podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, 

adresu e-mail nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z Panią/Panem.  

8. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez 

udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania. 

9. Informujemy ponadto, iż ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody 

może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. 

 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na adres korespondencyjny: Daria Krzewniak, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 

17/19, pok. 2.35, 08-110 Siedlce, bądź adres e-mail: warsztaty2020@uph.edu.pl. 

    

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości ........................................................ 

(czytelny podpis) 

Data......................roku 

 



Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 

i przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe … /wymienić dane osobowe np. imię 

i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/ będą przetwarzane na potrzeby prac 

komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej: IX Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne 

w Naukach o Bezpieczeństwie z przeznaczeniem do celów organizacyjnych i archiwalnych. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

organizowanych w przyszłości przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

konferencji i wydarzeń (zgoda na przesyłanie informacji na podany przeze mnie adres e-mail). 

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że zgoda może 

być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

Data.................roku      .................................................. 
(czytelny podpis) 

 

 

 


