Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uczelnia Wyższa – czynnik rozwoju regionalnego
Radom 6 kwietnia 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię, nazwisko…………………………………………………………………………………
Tytuł/stopień naukowy…………………………………………………………………………
Miejsce pracy…………………………………………………………………………………..
Tytuł referatu…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (telefon, tel. komórkowy, e-mail)……………….............................
…………………………………………………………………………………………………
Forma uczestnictwa (właściwe podkreślić):
• Uczestnictwo czynne - referat, prezentacja, publikacja referatu
• Publikacja referatu bez udziału w konferencji
• Udział w konferencji bez publikacji referatu
• Uczestnictwo bierne
Sprzęt potrzebny do prezentacji:……………………………………………………………….

Dane do wystawienia faktury:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
Nazwa instytucji:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………
Upoważniam Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu do wystawienia faktury bez podpisu
odbioru za uczestnictwo w konferencji.

………………………..
imię i nazwisko

………………
podpis

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wyższa Szkoła Handlowa z Siedzibą
w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom
2. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych – iodo@wsh.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta
pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji –art.. 6 ust. 1 lit. B
RODO
4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia konferencji nt. Uczelnia
Wyższa – czynnik rozwoju regionalnego.
5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom
upoważnionym do dostępu na podstawie przepisów prawa.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i
rozliczenia konferencji – jednego roku licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym została zorganizowana konferencja.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia
przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy,
którą jest udział w konferencji nt. Uczelnia Wyższa – czynnik rozwoju regionalnego.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w ww. konferencji
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

