
 
VI Konferencja naukowa 

NAUKA I PRAKTYKA – ROLNICTWO RÓŻNE SPOJRZENIA 

ROLA NAUK ROLNICZYCH WE WDRAŻANIU KONCEPCJI 

ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO „OD POLA DO STOŁU” 

Chełm 7-8 czerwca 2022 r. 

Formularz zgłoszenia udziału 

Informacje kontaktowe 

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

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

Miejsce pracy ............................................................................................................................... 

Miejscowość ................................................................................................................................ 

Ulica ................................................................................nr ........................................................ 

e-mail ..........................................................................tel/fax ..................................................... 

Informacje dotyczące udziału 

Tytuł prezentacji: ......................................................................................................................... 

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

Autor/autorzy: ………………………………………………………………………………….. 

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

Rodzaj prezentacji referat                   doniesienie                  brak 

 

Dane do wystawienia faktury VAT  

Nabywca (imię i nazwisko/firma lub instytucja): 

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

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

Ulica/nr domu/nr lokalu 

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

Kod pocztowy i miejscowość 

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

NIP………………………………………………………………………………………... 

 

Zgłoszenie prosimy przesłać e-mailem na adres sekretariatu konferencji: 

konfrol@pwszchelm.edu.pl lub pocztą na adres: dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w 

Chełmie, Instytut Nauk Rolniczych, ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm 

w terminie do 15 lutego 2022 r. 



 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………… wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: np. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres do 

korespondencji oraz adres e-mail w celu: przygotowania i przeprowadzenia VI Konferencji Naukowej 

z cyklu „Nauka i Praktyka – Rolnictwo różne spojrzenia” nt. Rola nauk rolniczych we wdrażaniu 

koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu” – oraz ewentualnego 

dostarczenia materiałów pokonferencyjnych        

  tak         nie 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a 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 

(„Rozporządzenie Ogólne o ochronie danych”)  oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do 

mojej zgody. 

 

 

                                                                         

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

  

  



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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, z późn. zm., (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorami danych osobowych uczestników VI Konferencji naukowej z cyklu Nauka 

i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia, pn.: Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji 

zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu” są jej współorganizatorzy: 

a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 

Chełm, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. 82 565 88 95. 

b) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, e-mail: iung@iung.pulawy.pl, tel. 81 4786 700. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1. a). 

3. W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@iung.pulawy.pl, tel. 81 4786 738 lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1. b). 

4. Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – w celu wydania publikacji pokonferencyjnej, a także w celach marketingowych.   

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w Konferencji. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi Administratorów. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych 

danych.  

8. Uczestnikom Konferencji przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a 

w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy art. podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a - prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie 

zgody na ich przetwarzanie. 

9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

 Zapoznała/em się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych 

i prawie ich poprawiania.  

 

…………………………………………………… 

                                                                     (data i podpis) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

