
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
W KONFERENCJI NAUKOWEJ  

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO – KOEGZYSTENCJA CZY KONKURENCJA 
Wrocław, 26– 27 marca 2019 r. 

 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. 
na adres e-mail: maria.pikor@upwr.edu.pl  
lub przesłać pocztą tradycyjna na adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra 
Gospodarki Przestrzennej, ul. Grunwaldzka 55, 51-357 Wrocław   
 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: 
 

 

2. TYTUŁ (STOPIEŃ) 
NAUKOWY/ZAJMOWANE 
STANOWISKO:    

 

3. MIEJSCE PRACY Z ADRESEM / 
NAZWA STOWARZYSZENIA 
/NAZWA UCZELNI:  

 

4. ADRES DO KORESPONDENCJI 
(JEŚLI INNY NIŻ W PUNKCIE 3): 

 

5. TELEFON: 
 

 

6. ADRES e-mail: 
 

 

7. NOCLEG z dn. 26 na 27 marca 
2019 r. * w pokoju 
dwuosobowym 

TAK NIE 

8. POSIŁEK WEGETARIAŃSKI * TAK NIE 
* właściwe zakreślić w kółko 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów podanych danych 
osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, 
poz.922) w zakresie niezbędnym do kontaktu z uczestnikami i do organizacji konferencji. 
 
 
 
…………………………………       .........…………………………….. 
(miejscowość i data)        (czytelny podpis) 

 
 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY 
 

Uczestnik ma zapewniony udział w konferencji, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad  
w pierwszym i w drugim dniu konferencji, kolację w pierwszym dniu konferencji, śniadanie  
w drugim dniu konferencji oraz nocleg z dn. 26 na 27 marca 2019 r. 

 
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

 



 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani* jest Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 
000001867; 

2. Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować 
pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl. 

3. Informujemy, że dane osobowe Pana/Pani* będą przetwarzane przez Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław w celu realizacji projektu  
„Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji  
w dolnośląskich obszarach Natura 2000" (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-
0057/16-00 z dnia 16.04.2018 r.) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz wydania zaświadczenia 
o uczestnictwie w projekcie i ujęcia w komputerowej bazie danych pt. „Rejestr świadectw”, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c o ochronie danych osobowych. 

4. Informujemy, że dane osobowe Pana/Pani* będą przekazane do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 
Warszawa w celu realizacji projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania 
z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państwa poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji  
i profilowania.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem 
możliwości udziału w projekcie.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani* narusza przepisy ogólnego 
europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

(miejscowość i data)       (czytelny podpis) 

 

 
*niepotrzebne skreślić    


