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Dane Uczestnika - Uniwersytet Trzeciego Wieku lub inna organizacja edukacji seniorów 

Nazwa Uniwersytetu:  

Adres siedziby:  

Numer telefonu:  E-mail:  

 

Wybór terminu i miejsca Konferencji 
UWAGA: prosimy o wybór jednego terminu. W przypadku 
wysyłania delegatów na dwie konferencje prosimy o 
wypełnienie dwóch formularzy. 

□  Kraków  20-21 listopada 2019r. 
□ Warszawa  27-28 listopada 2019r. 

 

Zgłoszenie na Konferencję – Delegaci  
UWAGA – należy wpisać co najmniej 2 Delegatów. W przypadku większej liczby chętnych prosimy o przysłanie 
dodatkowego formularza. Prosimy o zaznaczenie opcji noclegu w razie potrzeby (pokoje 2-3 osobowe). 

 
Imię i nazwisko  

Delegat 1 Delegat 2 

 
 

□ z uwzględnieniem noclegu 

 
 

□ z uwzględnieniem noclegu 
Telefon kontaktowy:   

E-mail:   
 

Imię i nazwisko  
Delegat 3 Delegat 4 

 
 

□ z uwzględnieniem noclegu 

 
 

□ z uwzględnieniem noclegu 

Telefon kontaktowy:   

E-mail:   

Wypełniony formularz w formie skanu prosimy odesłać na adres mailowy: 

konferencje@ziemiailudzie.pl do dnia 15 listopada 2019r. 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Szczegóły konferencji, w tym program i adresy konferencji dostępne są na 

stronie http://konferencja.zielonawiedza.pl 

Organizator:  Fundacja „Ziemia i Ludzie” ul. Napoleona Bonaparte 47 B, 04-965 Warszawa  
Kontakt: Ewelina Skoczeń, tel.:502 365 899, e-mail: konferencje@ziemiailudzie.pl 

Niniejszym deklaruję w imieniu UTW: 1.udział deklarowanej liczby Delegatów 2. Delegaci zgłaszający się do udziału w 
Konferencji wezmą aktywny udział w jej działaniach 3. Delegaci zapoznali się z klauzulą informacyjną RODO dla niniejszego 
formularza. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
podejmowania decyzji w imieniu UTW 

 

Numer telefonu    E-mail  

podpis  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
na dwudniową Konferencję regionalną  

„Zielona wiedza dla UTW. Uniwersytety Trzeciego 

Wieku lokalnymi centrami międzypokoleniowej 

edukacji ekologicznej” 

mailto:konferencje@ziemiailudzie.pl
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Klauzula informacyjna  
dla zgłoszeń na konferencję  

„Zielona wiedza dla UTW. Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami 

międzypokoleniowej edukacji ekologicznej” 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 

Ziemia i Ludzie, ul. Napoleona Bonaparte 47 B, 04-965 Warszawa, konferencje@ziemiailudzie.pl 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 

osobowe w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji, pt. „Uniwersytety Trzeciego Wieku 

lokalnymi centrami międzypokoleniowej edukacji ekologicznej”, która odbędzie się w dniach 20-

21.11.2019 w Krakowie oraz 27-28.11.2019 w Warszawie , w celach związanych z: 1. kontaktem w 

sprawach organizacyjnych 2. sporządzaniem list uczestników 3. przygotowaniem i wysyłką publikacji 

pokonferencyjnych w tym promocyjnych i informacyjnych.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz f 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) jest: 1.podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym, celem 

zorganizowania i wzięcia udziału w konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji. 2. prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez rozpowszechnienie wizerunku 

uczestników konferencji w postaci zdjęć grupowych, w celach informacyjnych.  

3. Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe 

również po zakończeniu konferencji, do momentu zakończenia sprawozdawczości w zakresie projektu 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami międzypokoleniowej edukacji ekologicznej” 

dofinansowanego przez NFOŚiGW.  

4. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać hotelowi, z którego usług 

uczestnicy konferencji będą korzystać i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa 

związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

za wyjątkiem danych zamieszonych na trwałych nośnikach  2) prawo dostępu do Pani/Pana danych 

osobowych; 3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4) prawo żądania usunięcia 

Pani/Pana danych osobowych, 5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 7) 

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. 
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