F O R M U L A R Z ZG Ł O S Z E N I O W Y

XV Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej
Kraków, 18 – 19 września 2019
Po wypełnieniu formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2019 na adres:
forum.ptin@gmail.com
A. Dane osobowe
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................
Tytuł / stopień ............................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................
Firma /Instytucja /Uczelnia: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ulica: ...................................................Kod i miejscowość: ......................................................................
Telefon:.............................. Fax: .................................................E-mail: ...............................................
NIP (uwaga! niezbędny do wystawienia faktury) .......................................................................
Dane do faktury VAT z tytułu opłaty konferencyjnej na (zaznaczyć właściwe):
[ ] nazwę i adres instytucji (jak wyżej)
[ ] inne dane .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo
Informacji Naukowej w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w celu procedury zgłoszeniowej udziału w konferencji
oraz na publikację materiałów promocyjnych z obrad. Mam świadomość, że zgodnie z
RODO przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (mogę zwrócić
się do Organizatorów o usunięcie moich danych osobowych z bazy uczestników XV
Forum INT) przez wysłanie maila na adres forum.ptin@gmail.com
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Ogólnego.
Zapoznałam/-em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. *
 Tak
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: informacji o
imieniu, nazwisku, reprezentowanej instytucji w celu umieszczenia listy prelegentów na
stronie www.ptin.org.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną
do mojej zgody.
Tak
B. Udział w obradach
Zgłaszam referat pt.: ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
i wyrażam zgodę na jego opublikowanie.
Uwaga: do zgłoszenia prosimy dołączyć streszczenie referatu w języku polskim i angielskim (do
½ strony).
Data i podpis:......................................................

D. Opłata konferencyjna
Opłata za uczestnictwo w XV Krajowym FORUM INT jednej osoby wynosi:
(uczestnicy we własnym zakresie organizują noclegi)
350 PLN (80 € dla uczestników zagranicznych)
Opłata za uczestnictwo w XV Krajowym FORUM INT jednej osoby obejmuje:
 udział we wszystkich sesjach XV FORUM INT (środa, czwartek, piątek)
 udział w seminarium specjalistycznym
 Informator XV FORUM INT z abstraktami referatów w wersji drukowanej i elektronicznej,
 poczęstunki kawowe, catering (środa, czwartek, piątek),
 uroczysta kolacja w restauracji na Rynku krakowskim (czwartek)
Wszystkich zainteresowanych udziałem w XV Forum INT prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej
najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
PKO BP S.A. Oddział 2 w Katowicach
nr rachunku 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798
z dopiskiem: XV Krajowe FORUM INT wraz z nazwiskiem uczestnika
Pełne informacje o XV FORUM INT, lokalizacji konferencji znajdą Państwo
na stronie: http://www.ptin.org.pl
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Główny księgowy
Dyrektor
-------------------------------------------------------------------------

