FORMLULARZ AKREDYTACYJNY
VIII Konferencja Naukowa
Bezpieczeństwo Energetyczne
– rynki surowców i energii
Poznań, 6-7 grudnia 2018 roku
POZYCJA
Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Numer legitymacji prasowej
Nazwa redakcji
Redaktor Naczelny
Adres siedziby
Numer NIP
Numer REGON
Telefon kontaktowy do redakcji
Adres e-mail do redakcji
Rodzaj akredytacji (prasa, zdjęcia,
radio, wideo, portal internetowy)

WYMAGANE

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych osobowych tylko w celach i zakresie realizacji konferencji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
(Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.

………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby wnioskującej o akredytacje

………………………………
Pieczątka redakcji

Miejscowość i data

…………………………………………..
Podpis Redaktora Naczelnego

Fundacja na rzecz Czystej Energii
ul. Południowa 17, Chomęcice 62-052 Komorniki
KRS 0000460112 REGON 302421050 NIP 777-323-15-21
www.fundacjaenergia.pl
biuro@fundacjaenergia.pl

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Ja niżej podpisana/podpisany, świadomie i dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe, w tym dane
zamieszczone powyżej na potrzeby informacyjne oraz w uczestnictwa w konferencji naukowej oraz
przekazania publikacji Fundacji na Rzecz Czystej Energii zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Oświadczam, że przed przekazaniem powyżej wskazanych danych osobowych zostałam/zostałem
poinformowana/poinformowany o tym, że:
1.
Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Czystej Energii, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000460112, e-mail:
biuro@fundacjaenergia.pl, nr tel. +48502214500 (dalej jako Administrator).
3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia mi uczestnictwa w konferencji
naukowej oraz wydania moich publikacji naukowych.
4.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do mojego uczestnictwa w
konferencji i publikacji w wydawnictwie Fundacji oraz wydawnictwach z nią powiązanych.
5.
Posiadam prawo dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6.
Posiadam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
(za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail: biuro@fundacjaenergia.pl lub listownie na adres
Fundacji na Rzecz Czystej Energii.
7.
Podane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust.
2 pkt b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznam, iż przetwarzanie podanych
danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
☐
Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie przekazuję moje dane osobowe, w postaci adresu
mailowego, zawarte w formularzu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora na
potrzeby i czas procesu subskrypcji.
O zaistniałych zmianach zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę/ Zamawiającego.
Potwierdzam, że wszystkie dane podałem/łam zgodnie ze stanem faktycznym. Jestem świadom/a o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, oświadczeń.

………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby wnioskującej o akredytacje

