
KONFERENCJA NAUKOWA 

 „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” 

Puławy, 22 października 2020 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres: bio2020@iung.pulawy.pl  

 

 

Forma prezentacji (prosimy właściwe podkreślić) 

ustna 

poster  

 

Prezentacja (autorzy, tytuł) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2020 r. 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: np. imię, nazwisko, nazwę i adres jednostki delegującej, nr telefonu, adres e-mail w celu: przygotowania 

i przeprowadzenia Konferencji Naukowej „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny”.  

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a 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 („Rozporządzenie Ogólne o ochronie danych”)  oraz zgodnie  z klauzulą 

informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

                                                                         ………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

Imię i nazwisko, tytuł 

 

 

Instytucja 

 

 

Adres  

 

 

Fax 

 

 

Tel.  

 

 

e-mail 

 

 



KONFERENCJA NAUKOWA 

 „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” 

Puławy, 22 października 2020 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), 

niniejszym informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach z siedzibą przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. 

2) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach powołał 

inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: 

jgrzegorska@iung.pulawy.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: przygotowania i przeprowadzenia Konferencji 

Naukowej „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” oraz dostarczenia materiałów 

pokonferencyjnych, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia ogólnego. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem udziału w konferencji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w konferencji. 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

b) Przenoszenia danych, 

c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w 

Rozporządzeniu ogólnym; 

5) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach z siedzibą przy 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

będzie brak możliwości udziału w konferencji. 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom kontrolnym. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10) Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.iung.pulawy.pl. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 

 

 

………………, dnia …………..……… r., …………….…………………     

 

(Miejscowość, data , podpis) 
 


