FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKA
KONFERENCJA DEMIST ‘18
W myśl 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) niniejszy formularz wypełniają osoby, które nie zgadzają się z polityką
prywatności firmy Google (treść: https://cloud.google.com/security/gdpr/).
Firma Google dostarcza oprogramowanie Google Forms, które jest bezpłatnym
narzędziem usprawniającym zarządzanie danym uczestników konferencji.
Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie organizatora
konferencji DEMIST ’18 – Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ul.
Narbutta 85 pok. 137, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania z siedzibą ul. Narbutta 85, Warszawa, e-mail:
sekretariat.wz@pw.edu.pl, telefon: 22 234 83 58; Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych – Tomasz Buczek, tomasz.buczek@pw.edu.pl; Podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta
pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust.
1 lit. b RODO; Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia

konferencji Digital Economy - Management, Innovation, Society & Technology
2018 (zwaną dalej DEMIST 2018); Zgodnie z obowiązującym prawem dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1
RODO) - instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą
korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; Dane
będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i
rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
została zorganizowana konferencja; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych,
usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania; Ma Pan/Pani
prawo wniesienia skargi 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); Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w konferencji DEMIST
2018. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia w ww. konferencji; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Prosimy o wypełnienie formularza KAPITALIKAMI.
Imię:
Nazwisko:
Stopnie i tytuły naukowe:
Instytucja:
Instytucja c.d.:
Email:
Wariant uczestnictwa (właściwe zaznaczyć krzyżykiem):
 Wariant S
 Wariant 1
 Wariant 2

 Wariant 3

 Wariant 4

W przypadku wyboru Wariantu 2, 3 lub 4, prosimy podać proponowany temat publikacji (organizator zastrzega możliwość odrzucenia tematu mając na uwadze
spójność merytoryczną konferencji). W przypadku Wariantu S i 1 – pozostawić puste:

Tytuł publikacji:
Tytuł publikacji c.d.:
Tytuł publikacji c.d. 2:
Informacje o opłatach i zasady redakcyjne dostępne są na stronie https://2018.demist.eu. Jeżeli chcesz
otrzymać fakturę, podaj dane potrzebne do jej wystawienia (w przeciwnym wypadku pozostaw puste):
NIP:
Nazwa:
Adres:

Data i podpis uczestnika:

