
KARTA ZG OSZENIA 
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Media regionalne w niepodleg ej Polsce 
1918-2018 

Nowy Targ, 25-26 pa dziernika 2018 r. 
 

DANE UCZESTNIKA 

Imi  i nazwisko  

Tytu  naukowy   

Telefon kontaktowy  

e- mail  

Uczestnik aktywny 

Tytu  referatu i streszczenie referatu (do 1000 znaków): 

 

 

 

 

 

Uczestnik bierny 

Nota biograficzna: 

 

 

Potrzebny sprz t 
multimedialny 

 

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY  

UWAGA: Faktura b dzie wystawiona na osob  lub instytucj  dokonuj  wp aty. 

Dok adna  
nazwa instytucji  

Miejscowo   Kod pocztowy  

Ulica  NIP  

Nr domu  Nr lokalu  
 

 
Ogó em nale no  w wysoko ci 400,00 z  (s ownie: trzysta z otych) zobowi zuj  si   
przekaza  przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Zachodni WBK 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 
 
 
Kart  zg oszenia wraz ze streszczeniem prosimy przesy  do 10.09.2018 r. poczt  
elektroniczn , e-mail: mediaregionalne@ppwsz.edu.pl lub faxem (18) 26 10 708, albo 
poczt  tradycyjn  na adres: Dzia  Nauki i Wydawnictw, Podhala ska Pa stwowa Wy sza 
Szko a Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ. 

 
 
 
………………….……..……………………   
            Czytelny podpis uczestnika 

 
    

………………………..……………………… 
     Podpis i piecz tka osoby upowa nionej 

 
 

  



 
WIADCZENIE UCZESTNIKA KONFERENCJI 

 
 Dokonuj c zg oszenia udzia u w konferencji, wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych 

osobowych, podanych w karcie zg oszenia, zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi zku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych), w celu organizacji  
i przeprowadzenia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media regionalne w niepodleg ej 
Polsce 1918-2018”.  
 

  

 Wyra am zgod   

 Nie wyra am zgody* 

 
 

 
 
 
 

 wiadczam, i  zapozna am/em si  z poni sz  informacj  dotycz  przetwarzania danych 
osobowych przez Podhala sk  Pa stwow  Wy sz  Szko  Zawodow  w Nowym Targu. 

 

 

 

 

 

*Zaznaczy  w ciwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..……………………………………………………. 
(DATA i CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONFERENCJI) 

na nieodp atne wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego w postaci 
fotografii, zgodnie z ustaw  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) w celach 
informacyjnych  
i promocyjnych zwi zanych z realizacj  i przebiegiem Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Media regionalne w niepodleg ej Polsce 1918-2018”, 
poprzez rozpowszechnianie go za po rednictwem strony internetowej 
Organizatora i jego profili w mediach spo eczno ciowych oraz we wszystkich 
innych materia ach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach 
wydawanych przez Organizatora. 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz dzenie  
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Organizator informuje, e: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Podhala ska Pa stwowa Wy sza 
Szko a Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPWSZ  
w Nowym Targu. 

b) Z Inspektorem Ochrony Danych mo na skontaktowa  si  pisz c na adres Administratora, podany 
powy ej lub na adres: iod@ppwsz.edu.pl. 

c) Dane osobowe podane w karcie zg oszenia b  przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media regionalne w niepodleg ej Polsce 1918-2018”, wydania 
publikacji pokonferencyjnej oraz w celach archiwizacyjnych.  
Dane osobowe Uczestników konferencji w postaci wizerunku utrwalonego na zdj ciach, przetwarzane 

 w celach informacyjnych i promocyjnych zwi zanych z realizacj  i przebiegiem konferencji. 
d) PPWSZ w Nowym Targu przetwarza dane osobowe Uczestników konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
e) Dane osobowe Uczestników konferencji podane w karcie zg oszenia nie b  przekazywane innym 

podmiotom, chyba e w ograniczonym zakresie b dzie to niezb dne w zwi zku z wydaniem publikacji 
pokonferencyjnej.   
Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mog  by  u ytkownicy strony internetowej 
Organizatora i jego profili w mediach spo eczno ciowych, nabywcy materia ów informacyjnych  
i publikacji, w tym czasopism wydawanych przez Organizatora oraz podmioty, którym zostanie 
zlecony druk wy ej wymienionych materia ów. 

f) Dane osobowe b  przetwarzane przez okres niezb dny do realizacji wymienionych celów oraz przez 
okres wynikaj cy z obowi zuj cych przepisów prawa, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazy Akt 
obowi zuj cego w PPWSZ w Nowym Targu.   

g) Uczestnicy konferencji maj  prawo dania od Administratora dost pu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usuni cia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na 
warunkach okre lonych w RODO, a tak e prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie bez 
wp ywu na zgodno  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofni ciem. 

h) Uczestnicy konferencji maj  prawo wniesienia skargi do organu nadzoruj cego przestrzeganie 
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych  
z siedzib  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, je li stwierdz , e przetwarzanie danych osobowych jego 
dotycz cych narusza przepisy RODO. 

i) Podanie danych osobowych wymaganych w karcie zg oszenia jest dobrowolne jednak konieczne do 
wzi cia udzia u w konferencji. Konsekwencj  niepodania danych osobowych b dzie brak mo liwo ci 
dokonania rejestracji na konferencj .   
Wyra enie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. Konsekwencj  niewyra enia zgody 

dzie brak mo liwo ci opublikowania zdj  Uczestnika konferencji.  
j) Dane osobowe Uczestników konferencji nie b  podlega y zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji i nie b  poddawane profilowaniu. 
 

mailto:iod@ppwsz.edu.pl

