
 

 

 

IV Colloquium Przyszłość śląskich miast 

ZMIANA MARKI I WZMACNIANIE WIZERUNKU MIAST ŚLĄSKICH 

Katowice, 4 marca 2020 r. 

Dane osobowe 

Tytuł/stopień naukowy:……….................................................................................................… 

Stanowisko:………………………………………………………………………............……... 

Imię i nazwisko:………………………………...................................................................……. 

Miejsce pracy:…………………………………………………………………………............... 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………............….. 

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

tel.:……………… fax.:……………… e-mail:……………………………………............…… 

Dane do faktury VAT:………………………………………………………………...........…... 

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

Zgłaszam swój udział w konferencji 

 bez artykułu 

 z artykułem  (paneliści) 

Tytuł:................................................................................................................................. 

Zgłaszam się do panelu II albo III 

     Panel I – Managerowie wizerunku miasta z udziałem władz miejskich 

 Panel II – Marka i wizerunek miast - wyznaczniki przestrzenne i środowiskowe 

 Panel III – Marka i wizerunek - wyznaczniki społeczne, ekonomiczne, zarządcze 

Zgłaszam swój udział w konferencji (doktorant/asystent) 

 bez posteru 

 z posterem  

Opłata konferencyjna 

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł (1-dniowy udział w konferencji, materiały 

konferencyjne, lunch) należy uiścić do dnia 21 lutego 2020 r. na konto: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

ING Bank Śląski S.A. Katowice  

nr konta 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706 

z dopiskiem „IV Colloquium, imię i nazwisko uczestnika”. 

 

 

 



 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Colloquium ma formę moderowanej dyskusji prowadzonej zarówno przez panelistów, jak 

i pozostałych uczestników obecnych na sali. Nie przewiduje się wystąpień z referatami 

z wyjątkiem wprowadzenia i referatu programowego. 

2. Proponowany artykuł do publikacji wpisuje się w tytuł panelu i wątki tematyczne 

IV Colloquium.  

3. Rezygnacja z honorarium autorskiego za publikację. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania artykułów, które zostaną 

zatwierdzone przez Radę Programową i Kierownika Konferencji. 

5. Upoważnienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do wystawienia faktury VAT 

bez podpisu odbiorcy. 

 

Miejscowość, data: ........................................................r. Podpis: ....................................... 

 

Kartę zgłoszenia prosimy wysłać do dnia 21 lutego 2020 r. drogą elektroniczną na adres: 

justyna.szymanska@ue.katowice.pl. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 

40–287 Katowice, zwany dalej: Administratorem; 

b. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można się kontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl; 

c. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu realizacji 

wszelkich czynności związanych z realizacją konferencji o charakterze naukowym, zwanej dalej: konferencją,  

w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wewnętrznymi przepisami prawnymi Administratora 

a niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konferencji, natomiast podanie danych 

kontaktowych jest dobrowolne; 

d. przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, instytucja, podpis………………….. 

e. posiadanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji konferencji oraz 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa a dane osobowe są wykorzystywane do wszelkich czynności związanych 

z realizacją konferencji; 

f. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, ewentualne podmioty przetwarzające 

dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

g. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego 

z przepisów prawa (m. in. przez okres czasu niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń); 

h. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to 

prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie 

wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

i. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

j. nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; 

k. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 

l. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego 

wymagały prawne obowiązki Administratora. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

Miejscowość, data: ......................................................r. Podpis: ....................................... 

mailto:iod@ue.katowice.pl

