
------------------------------------- 
KONTAKT: 

email: fpa2019@wimii.pcz.pl 
phone:  +48 34 3250534     

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI 
   

W DNIACH 20-22 LISTOPADA 2019 R. 
ORGANIZOWANEJ  

W HOTELU VILLA VERDE CONGRESS& SPA W ZAWIERCIU 

 
Dane uczestników: 

LP. Imię i nazwisko  
(tytuł, stopień naukowy) 

Stanowisko 
e-mail,  

telefon kontaktowy 
1. 

   

 
   

 
   

 
Opłaty konferencyjne 
Wczesna rejestracja (przed 15.06.2019): 1800 zł 
Wczesna rejestracja (przed 15.06.2019): 1500 zł – studenci/doktoranci 
Regularna rejestracja: 2200 zł         
Regularna rejestracja: 1800 zł – studenci/doktoranci 
osoba towarzysząca 1000 zł 
dopłata za pokój jednoosobowy 200 zł 
 
Opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od lunchu w dniu 20.11.2019r. do 
lunchu w dniu 22.11.2019r. 

 
Dane do wpłat 
FUNDACJA INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 
ul. Szeligiewicza 1 
40-074 Katowice 
NIP: 9512248392 
 

Nazwa banku: mBank 
Numer konta:  76 1140 2004 0000 3402 7840 1215 
Tytuł przelewu FPA2019_Nazwisko 

 
Dane do faktury: 

Nazwa Firmy/Instytucji  
 
 

NIP 
 

Adres Firmy/Instytucji (wraz z kodem pocztowy) 
 
 

 

Proszę o rezerwację noclegów w HOTELU VILLA VERDE CONGRESS& SPA W ZAWIERCIU: 
Data Miejsce w pokoju 2-osobowym. Pokój 1-osobowy 

20.10/21.10   

21.10/22.10   

 

 



------------------------------------- 
KONTAKT: 

email: fpa2019@wimii.pcz.pl 
phone:  +48 34 3250534     

Wypełnione zgłoszenie prosimy wysłać na adres:  

fpa2019@wimii.pcz.pl 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://fpa2019.wimii.pcz.pl 
 

 
………………………………                                      ......................………………………………….............………… 
       Miejscowość, data                               Pieczątka firmowa oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZ-
NYCH. 

2) Pani/Pana dane osobowe są niezbędne:  
a) do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6, lit. b 
RODO),  

b) w celu realizacji kontaktu z uczestnikiem konferencji i jego identyfikacji w bazie informatycznej Administratora 
(podstawa prawna: art. 6, lit. f RODO),  

c) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa (pod-
stawa prawna: art.6, lit. c RODO)  

d) w zakresie, w jakim została udzielona przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna art. 6, lit. a RODO),  

e) w celu marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa 
prawna: art. 6, lit. f RODO),  

f) w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej w związku z organi-
zacją konferencji (podstawa prawna: art. 6, lit. f RODO).  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, do końca przedawnienia potencjal-
nych roszczeń. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na czas ich realizacji.  
W stosunku do danych, na które wyraża Pani/Pan zgodę – do czasu jej cofnięcia.  

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.  

5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich ob-
owiązków zawodowych. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być 
przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym obsługującym systemy komputerowe wspoma-
gające procesy szkolenia, firmom świadczącym usługi hotelowe oraz – na mocy odrębnych ustaw – uprawnionym 
organom i instytucjom, np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem lub w przypadku 
doraźnego zlecenia innym odbiorcom, np. kancelarii prawnej.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.  

7) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9) Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia wpisanie uczestnika konferencji do 
bazy informatycznej oraz wystawienie zaświadczenia po ukończeniu konferencji.  
 


