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KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................
Tytuł/stopień
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Miejsce pracy: .........................................................................................................................................
Adres pocztowy: ......................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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Proszę o wystawienie faktury dla: ...........................................................................................................
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Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy odesłać do dnia 30 kwietnia 2022 r. na adres:

konferencja_ie@ans-elblag.pl
lub listownie
Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu, 82-300 Elbląg, Al. Grunwaldzka 137
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.........................................................
/podpis/
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Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu (dalej ANS
w Elblągu) z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, adres e-mail: sekretariat.rektora@anselblag.pl
2. Administrator Danych Osobowych w ANS w Elblągu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu +48 (55) 6290754, adresem e-mail
iod@ans-elblag.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w I OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ „OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Rzeczywistość i wyzwania
gospodarcze związane z pandemią COVID-19 – dn. 20.10.2022r. komunikowania się z uczestnikami
w związku z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, informowania o statutowej
działalności Administratora. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą
wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
czyli realizacja zadań w interesie publicznym;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w ww. konferencji będą przetwarzane przez
czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
7. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy
prawa;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Wniosek dotyczący realizacji ww. praw można wysłać drogą emailową na adres iod@ans-elblag.pl;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
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