KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w XXIV Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym

„KRAJOBRAZY MIEJSKIE – PRZESTRZENIE METROPOLITALNE”
5-6 kwietnia 2019 r., Sosnowiec
Imię/imiona: ………………...........……………….. Nazwisko : …………...…...…..…...………………….......................
Tytuł, stopień naukowy…………………………….……….....Stanowisko:………….....………….…………....................

ADRES

e- mail:……………………………………………. Telefon kontaktowy:……………………………………………………
Nazwa instytucji: ......................................................................................................................................................................................
Ulica, nr domu...........................................................................................................................................................................................

OPCJE UCZESTNICTWA

Kod pocztowy _ _ - _ _ _

miasto…………..……………….. kraj… …………………………..

Zgłaszam udział w konferencji: (właściwe proszę zaznaczyć)
 Z referatem
 Z posterem
Proponowany tytuł referatu/posteru: .................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Zgłaszam swój
udział w
konferencji jako
 słuchacz

..................................................................................................................................................................................

 OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Katowicach , 41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60
BP PKO II Oddz. Katowice, NIP 525 157 51 66
67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 z dopiskiem: „Nazwisko i imię, Krajobrazy miejskie”
Dane do faktury, jeżeli uczestnik chce fakturę otrzymać
nazwa
adres
_ _ -_ _ _ ..........................

miasto

NIP

………………………

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
 Nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 31 stycznia 2019r.
 Uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 28 lutego 2019 r.

Data…………………..……… Podpis:………………………………..………...……

Wypełnioną kartę zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem także pod klauzulą o danych osobowych –
verte) prosimy odesłać do 31 stycznia 2019r.
pocztą elektroniczną na adres:
krajobraz.kulturowy@us.edu.pl
lub tradycyjną na adres
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu,
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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), dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych odbywało się zgodnie z przepisami Polskie Towarzystwo Geograficzne reprezentowane
przez Zarząd.
2. Kontakt w kwestii danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ptg@wnoz.us.edu.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach uczestnictwa w XXIV Seminarium krajobrazowym pt.:
„Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne”, organizowanym w dniach 5-6 kwietnia 2019 r.
w Sosnowcu, przez KKK PTG, PTG o/katowicki, WNoZ UŚ.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji;
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem Biura Księgowego
oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego celem przygotowania niezbędnych
dokumentów księgowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w p. 3, a w przypadku dokumentów księgowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez
szczególne przepisy prawa;
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………………………
Data i podpis

