
 
 
 

 
 
 

Informacja o uczestniku Konferencji: 

IMIĘ:   

NAZWISKO:  

E-MAIL:  

NAZWA JEDNOSTKI:  

ADRES JEDNOSTKI:  

KOD POCZTOWY:  MIASTO:  

Deklaracja uczestnictwa w Konferencji LUMAT(Proszę zaznaczyć właściwe): 
15.04.2019 Konferencja Projektu LUMAT |Muzeum Śląskie sala Audytorium (poziom -4) 

godz. 9.00 – 16.00 Uczestniczę w konferencji projektu LUMAT  TAK NIE 

Wybieram lunch wegetariański TAK NIE 

16.04.2019 Zwiedzanie Muzeum Śląskiego | Sesja terenowa | Muzeum Śląskie Katowice | Ruda Śląska 

godz. 10:00 – 12:00 Zwiedzanie Muzeum Śląskiego  TAK NIE 

godz. 12:00 – 16:00 Sesja terenowa  
Katowice – Ruda Śląska - Katowice 

TAK, transport z 
organizatorem 

TAK, transport we 
własnym zakresie NIE 

Wybieram lunch wegetariański TAK NIE 

 
Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w niej.  

Uczestnik przesyłając formularz, wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów zwiazanych z udziałem w konferencji w zakresie: 
 Przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w Konferencji. 
 Wykorzystania danych osobowych zawartych w formularzu przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), na 

potrzebę realizacji projektu LUMAT, w celu informowania uczestnika, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
o aktualnych i przyszłych wydarzeniach związanych z upowszechnianiem wyników badań przez IETU. 

 Przekazania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, instytucja ze względów bezpieczeństwa do Muzeum Śląskiego, w 
którym odbywa się Konferencja. 
 

Wyrażam zgodę, na czas nieokreślony, na wykorzystanie mojego wizerunku jako uczestnika Konferencji przez Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w zakresie niezbędnym dla potrzeb promocji IETU i projektu CE89 LUMAT, 

współfinansowanego przez Program INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, w tym: na jego zwielokrotnienie wszelkimi dostępnymi aktualnie 
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób utrwalonych podczas Konferencji, 
w materiałach służących popularyzacji IETU w następujących obszarach: w mediach elektronicznych, w szczególności na 
wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet 
itp., w prasie, w broszurach, ulotkach, biuletynach itp., z zastrzeżeniem że takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi 
obyczajami. 

 

Wyrażam zgodę i potwierdzam, że zapoznałam 
z klauzulą informacyjną  

 (data, podpis) 

 

TAK NIE 

W kierunku zintegrowanego podejścia do zarządzania przestrzenią jako 
zasobem środowiska w Europie Środkowej 

Konferencja końcowa projektu LUMAT - FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
Katowice | Ruda Śląska 15 – 16 kwietnia 2019 



 

 

 

 

 

 

 
Podpisany formularz zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do wtorku 9 kwietnia 2019 r e-mailem na adres: 
m.fudala@ietu.pl lub faksem: +48 32 254 17 17 
 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na 
adres m.fudala@ietu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

Dodatkowych informacji na temat Konferencji udziela: Marta Fudała, tel. 32 25 46 031 wew. 139 email 
m.fudala@ietu.pl 
 
Klauzula Informacyjna: 

 Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach, 40-844, 
ul. Kossutha 6. 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ietu.pl 
 Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a oraz prawnie uzasadniony interes 

realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie spełnienia wymagań finansującego tj. np. 
dokumentowanie liczby uczestników listą obecności na konferencji; 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w Konferencji, w tym dla realizacji wymogów 
bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Muzeum Śląskiego, promocji IETU (projektu LUMAT) oraz prawidłowej 
dokumentacji i sprawozdawczości projektu LUMAT. 

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku pozwoli na zajęcie dowolnego miejsca na sali konferencyjnej, osoby które nie wyrażą 
takiej zgody będą musiały zająć miejsce w specjalnie oznakowanym sektorze. 

 Moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, mogą to być m.in.: 
o usługodawcy IETU - Muzeum Śląskie, dostawca serwerów poczty elektronicznej;  
o instytucje uprawnione do kontroli działalności administratora; 
o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; 
o w przypadku wizerunku będzie on rozpowszechniany oraz publikowany w prasie, w broszurach, ulotkach, 

biuletynach itp. oraz przez materiałach służących popularyzacji IETU w następujących obszarach: w mediach 
elektronicznych, w szczególności przez wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach 
internetowych, będzie też przesyłany za pośrednictwem Internetu itp.;  

o W przypadku diety dane będą przekazane firmie cateringowej w sposób zanonimizowany (osoba nie będzie 
możliwa do identyfikacji). 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez poniżej określone okresy, a następnie zostaną zanonimizowane.  
o przez okres 6 miesięcy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konferencji;  
o przez okres 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu informowania o aktualnych i przyszłych 

wydarzeniach związanych z upowszechnianiem wyników badań przez IETU, po wyrażeniu zgody;  
o przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń; 
o do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w odniesieniu do 

danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, chyba, że zgoda zostanie cofnięta wcześniej niż przed 
zakończeniem wskazanego okresu; 

o do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat 
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora. 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji 
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody.  

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody, dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych pod warunkiem, 
że nie narusza to praw osób trzecich. 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. 
Polityka prywatności IETU: https://ietu.pl/polityka-prywatnosci/ 


