ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
VIII KONFERENCJA NAUKOWA SPOTKANIA MALBORSKIE IM. MACIEJA KILARSKIEGO
Honorowy Patronat prof. dr hab. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„„Prace konserwatorskie w zespole kościoła NMP w Malborku – próba podsumowania”
29 i 30 listopada 2018 roku
Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, Przedzamcze
Zgłaszam udział wstępnie jako słuchacz…………..Zgłaszam udział wstępnie w dyskusji……………(proszę wskazać odpowiednie)
Imię i nazwisko, tytuł, stopień naukowy: ……………………………………………………………………………………………………….
Instytucja (ewentualnie stanowisko): …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..….……………………………………………..

INFORMACJE ORGANIZACYJNE








Udział w konferencji jest bezpłatny.
Nie pokrywamy kosztów podróży, noclegów, nie prowadzimy rezerwacji noclegów.
Przewidujemy rejestrowanie wybranych części programu konferencji.
Informacje organizacyjne dostępne na stronie Muzeum Zamkowego www.zamek.malbork.pl w części Aktualności
– Wydarzenia. Do pobrania Program VIII SM oraz Karta Zgłoszenie udziału.
Zgłoszenie uczestniczenia następuje przez przesłanie Zgłoszenia Udziału oraz obowiązkowo podpisania
„Oświadczenia o wyrażeniu zgody” i „Klauzuli Informacyjnej”. Brak „Oświadczenia” uniemożliwia organizatorom
wpisanie osób zgłaszających się na listę uczestników.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres sekretarza konferencji.
Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 25 października 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

sekretarz konferencji:
mgr Wiesława Połom-Jakubowicz w.polom[at]zamek.malbork.pl
Pracownia Historii Zamku XIX i XX w.
Muzeum Zamkowe, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
tel. 55 647 09 47, faks 55 647 08 03

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacji VIII konferencji z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego
………………………………..
data, podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork)
reprezentowane przez Dyrektora.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan / Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
………………………………..
podpis

