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DLA UCZESTNIKÓW NIE WYGŁASZAJĄCYCH REFERATU 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

I międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Wojna i książka” 

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i 

politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze 

Poznań, 13-15 listopada 2019 r. 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: Konferencja@bracz.edu.pl 

Po wysłaniu wiadomości e-mail z wypełnionym formularzem otrzymają Państwo informację 

zwrotną o uczestnictwie w konferencji. 

I. Dane uczestnika 

Imię i nazwisko uczestnika  

Adres e-mail  

Nazwa instytucji, adres  

Telefon, e-mail instytucji  

 

II. Deklaracja udziału w wydarzeniach towarzyszących i pobrania materiałów 

konferencyjnych 

 Tak Nie 

Zwiedzanie bibliotek w Poznaniu (14 
listopada 2019) 

  

Zwiedzanie bibliotek w Poznaniu (15 
listopada 2019) 

  

Materiały konferencyjne 
 

  

 

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
(zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO, 
wchodzącym w życie 25.05.2018 r.) oraz utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku 

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na to, aby 

mój wizerunek utrwalony na zdjęciach fotograficznych oraz nagraniach filmowych podczas 

konferencji orgaznizowanej przez Bibliotekę Raczyńskich był wielokrotnie (nieograniczony 
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ilościowo, czasowo i terytorialnie) w celach niekomercyjnych wykorzystywany na wszystkich 

znanych polach eksploatacji. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu publikacji w 
materiałach informacyjno-promocyjnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, w poniższym 
zakresie**: 

 imię i nazwisko; 

 wizerunek; 

 afiliacja; 

 miejsce zatrudnienia; 

 adres e-mail; 

 numer telefonu. 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
………………………………………………………………………. 

**Niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających udział w konferencji organizowanej przez 

Bibliotekę Raczyńskich 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu z 

siedzibą przy pl. Wolności 19, 61-739 Poznań. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@bracz.edu.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej nas umowy oraz 

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych 

sytuacjach jeśli będzie to konieczne musimy przekazać Państwa dane, abyśmy mogli 

wykonywać nasze usługi. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: 

 trwania przygotowań do konferencji, jej przebiegu i rozliczeń po jej zakończeniu; 

 wykonywania obowiązków prawnych; 

 w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; 

 w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku; 

 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności. 
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6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

Wyrażam dobrowolna zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  

administratora Bibliotekę Raczyńskich zgodnie z powyższą klauzulą. 

………………………………………………     
(miejscowość, data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 


