
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

w XI   Konferencji Naukowo- Technicznej 
 

„MATERIAŁY WĘGLOWE I KOMPOZYTY POLIMEROWE”  
NAUKA - PRZEMYSŁ ’2018 

 

17-20 kwietnia  2018 r,  Ustroń -  Jaszowiec 

 
 

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

Tytuł, stopień naukowy:. ...................................... 

Instytucja:  

 

Adres:  ……………………............................................. 

NIP: …………………………………………............. 

Tel:. ……………........................................... 

e- mail: …………………………….... 

Zgłaszam prezentację pracy:  
 

 

 

 

Jako: 
  
 Referat 
 Komunikat 
 Poster 
 Udział 
 Prezentację firm 

 
 

Upoważniam firmę MERITUM do  wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu 

 
Data i podpis  

 

 



Streszczenie: 
Organizatorzy proszą o przysłanie streszczenia wystąpienia (1 strona A4) w języku 
polskim lub angielskim. 
 

Times New Roman 
 

TYTUŁ:    14 pkt.   POGRUBIONE, WIELKIMI LITERAMI,  
   Autorzy:    12 pkt.  Imię (małe litery) NAZWISKO  12 pkt.  (POGRUBIONE, 

WIELKIMI LITERAMI) 
 
  Instytucja:  12 pkt. ( małe litery)  
        Adres:  12 pkt. ( małe litery) 
        e-mail:  10 pkt. ( małe litery) 

 
zgłoszenie prosimy o przysłanie e-mailem na adres:   lidia.kurzeja@interia.pl    
 do dnia 15 lutego , a opłatę i streszczenie do 10 marca 2018r .  
 
 
 
………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

…………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Meritum Agata Kania z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Głogowskiej 104/3, o numerze NIP: 648-187-59-84 lub jej współpracowników moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na konferencję w celu i zakresie niezbędnym do 

rejestracji uczestników i prowadzenia konferencji/warsztatów MATERIAŁY WĘGLOWE i 

KOMPOZYTY POLIMEROWE NAUKA – PRZEMYSŁ ` 2018.  

W przypadku złożenia tekstu do publikacji materiałów z konferencji, wyrażam również zgodę 

na publikację mojego imienia i nazwiska.  

1. Wszelkie informacje podane przy rejestracji na konferencję/warsztaty MATERIAŁY 

WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE NAUKA – PRZEMYSŁ ` 2018 oraz przy publikacji 

stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, 

rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz prowadzenia listy uczestników 

konferencji i wydania materiałów konferencyjnych przez firmę Meritum Agata Kania z 

mailto:lidia.kurzeja@interia.pl


siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 104/3, o numerze NIP: 648-187-59-84 lub jej 

współpracowników (odbiorca danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) 

na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c. 

2. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do 

dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Przetwarzanie będzie prowadzone przez 

ustawowy okres niezbędny dla sprawozdawczości finansowej, po tym czasie dane te zostaną 

zlikwidowane z zachowaniem należytej staranności.  

3. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD (biuro@filolodzy.pl) spod adresu, 

którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie 

będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meritum Agata Kania z siedzibą w 

Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 104/3, o numerze NIP: 648-187-59-84, której 

przedstawicielem na potrzeby administracji jest Agata Kania. 

5. Inspektorem ochrony danych w Meritum Agata Kania z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Głogowskiej 104/3, o numerze NIP: 648-187-59-84 jest Agata Kania, e-mail: 

biuro@filolodzy.pl 

6. Dane podmiotu gospodarczego, uczestnika konferencji/warsztatów MATERIAŁY WĘGLOWE i 

KOMPOZYTY POLIMEROWE NAUKA – PRZEMYSŁ ` 2018  mogą być wykorzystane w celu 

realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu 

prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków 

towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw, co do wykorzystania jej danych w celu 

marketingowym. 

…………………………………… (Podpis) 
 

mailto:biuro@filolodzy.pl
mailto:biuro@filolodzy.pl

