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ZGŁOSZENIE 

 
Niniejszym zgłaszam uczestnictwo w III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Zbiory polskie” 
 
z referatem/komunikatem 
bez referatu/komunikatu* 
 
Temat proponowanego wystąpienia wraz z krótkim abstraktem (do 500 znaków)**: 
…………………………………………………………………………………………………......……………………………
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………….........................………...............................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
Dane osoby zgłaszającej udział w Konferencji: 
1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ 
2. Stopień/tytuł naukowy ............................................................................................................. 
3. Instytucja .................................................................................................................................. 
4. Adres pocztowy ........................................................................................................................ 
5. Nr telefonu, e-mail ................................................................................................................... 
 Opłata konferencyjna wynosi 290,00 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Bank Millenium S.A. w Warszawie, 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579, z koniecznym 
dopiskiem „TEGUMENTOLOGIA” oraz imieniem i nazwiskiem wpłacającego. Po przyjęciu wpłaty Uniwersytet w 
ciągu 7 dni wysyła na adres wpłacającego fakturę VAT. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji opłata nie 
podlega zwrotowi.  
 Proszę o rezerwację pokoju jedno- dwu- osobowego w Hotelu Mercure w Toruniu***: 
 
                                                       tak                                  nie* 
Z 12 na 13 grudnia 2018 
Z 13 na 14 grudnia 2018 
Z 14 na 15 grudnia 2018* 
 

                                                                                     Podpis 
 

 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
** Dotyczy osób planujących wygłosić referat bądź komunikat 
*** Szczegółowe informacje o noclegu w Hotelu na stronie www Konferencji 
 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

(zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych  - RODO,  
wchodzącym w życie 25.05.2018 r.) 

 

 Ja, niżej podpisana/ny …………………………………………………………………………………… (data urodzenia: ………………………. ) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu publikacji w materiałach informacyjno-promocyjnych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w poniższym zakresie: 

imię i nazwisko; 

wizerunek; 

afiliacja; 

kierunek i rok studiów; 

przebieg kariery zawodowej i/lub edukacji; 

charakter pracy zawodowej, badań naukowych; 

miejsce zatrudnienia; 

adres e-mail; 

numer telefonu. 

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu: 

Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 

w 87-100 Toruń (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani uzyskane w związku z wyrażeniem zgody będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu 

wycofania zgody w celu publikacji w materiałach infromacyjno-promocyjnych UMK. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w każdym czasie. 

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie rodzi żadnych skutków poza 

uniemożliwieniem nam dokonania publikacji materiałów. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, w zakresie sytuacji 

przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług prawnych. 

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani 

poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób 

zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w 

szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-

mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 


