
 

 
Zgłoszenie udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania.” 

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r. 
 
 

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: 

konferencja@humanum.pl 

 
Jednocześnie pragniemy wskazać, że każde zgłoszenie powinno zawierać wskazanie 

następujących informacji o kandydacie: 

1. Imię i nazwisko:________________________________________________________ 

2. Tytuł/stopień naukowy:__________________________________________________ 

3. Miejsce pracy:__________________________________________________________ 

4. Numer telefonu:________________________________________________________ 

5. Adres korespondencyjny e-mail:___________________________________________ 

 
 

TEMAT WYSTĄPIENIA: 
 
 
 

 

 

Niezależnie od powyższego uprzejmie prosimy o wskazanie formy uczestniczenia: 

Udział stacjonarny bez referatu:        TAK/NIE 

Udział stacjonarny z referatem:        TAK/NIE 

Udział stacjonarny z referatem i publikacją:      TAK/NIE 

Udział online bez referatu:         TAK/NIE 

Udział online z referatem:         TAK/NIE 

Udział online z referatem i publikacją:       TAK/NIE 

Zgoda na nagrywanie:        TAK/NIE 
 

 
 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z udzieleniem zgody na nagrywanie 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie utrwalenia wizerunku w związku z 

nagrywaniem konferencji. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać cofnięta, a jej cofnięcie pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed tym cofnięciem. 

 
 __________________ 
 (data i czytelny podpis) 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Mając na uwadze treść 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; dalej: 

„RODO”), wskazujemy, co następuje: 

 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Collegium Humanum z siedzibą w Warszawie (00-

014), ul. Moniuszki 1A, (dalej: „administrator”). 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@humanum.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu rejestracji Pani 

/ Pana uczestnictwa w konferencji pt. „Prawa przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i 

wyzwania”, organizowanej przez Collegium Humanum w dniu 27 maja 2022 r. (dalej: „Konferencja”). 

4. Przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych podanych w formularzu będzie 

następowało w celu: 

a) komunikowania się z wszystkimi osobami zaangażowanymi w Konferencję, 

b) udokumentowania Konferencji oraz jej przebiegu, 

c) promocji Konferencji na stronach internetowych Collegium Humanum , 

d) informowania Pana/Pani w przyszłości o innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez 

Collegium Humanum ; 

e) zarejestrowania przebiegu Konferencji – w wypadku wyrażenia zgody. 

5. Przetwarzanie udostępnionych przez Pana / Panią danych osobowych pozostaje zgodne z art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 574 ze zm.), a w zakresie utrwalania wizerunku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

6. Udostępnione przez Pana / Panią dane osobowe będą mogły być przetwarzane w związku z uzasadnionym 

interesem realizowanym przez administratora np. dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

7. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom zaangażowanym w Konferencję, pracownikom 

administratora oraz osobom świadczących usługi na rzecz administratora na podstawie innych umów, w 

szczególności umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jak również podmiotom zewnętrznym zajmującym się 

obsługą informatyczną lub prawną administratora oraz podmiotom świadczącym dla administratora inne 

usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

8. Podmioty, o których mowa w pkt 7, zostaną zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych 

danych. Dane osobowe mogą być również ujawnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności 

administratora, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie 

przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej dotyczącej tej Konferencji. W 

zakresie zarejestrowanego nagrania dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od ich utrwalenia. 



 

10. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. W zakresie wyrażonej zgody 

przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej cofnięciem. 

11. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie 

niemożność wzięcia udziału w Konferencji. 

13. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania Konferencji, w jej trakcie będą wykonywane zdjęcia i 
materiały multimedialne, które zostaną zamieszczone na stronach internetowych należących do Collegium 
Humanum. 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

 __________________ 
 (data i czytelny podpis) 

 


