FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Ogólnopolska konferencja naukowa
Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury. Oczekiwania, realia, perspektywy
18-19 czerwca 2018, Poznań
Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy wysłać na wydarzenia@bramapoznania.pl
Po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji proszę dokonać wpłaty na konto wskazane w formularzu.
Następnie CTK TRAKT wystawi i prześle na dane adresata fakturę.
1. Dane uczestnika / -czki */**
1.

Imię i nazwisko

2.

Telefon

3.

E-mail

4.

Stanowisko

5.

Nazwa i adres podmiotu
delegującego (jeżeli
dotyczy)

6.

Dane kontaktowe do
podmiotu delegującego
(jeżeli dotyczy)

2. Dane do faktury VAT ***

Nazwa

Dane płatnika do FV
(imienne dane uczestnika / -czki lub dane
podmiotu delegującego)

Adres

NIP

Adres do wysyłki FV
(jeżeli inny niż powyżej)

Uczestnictwo w konferencji wiąże się z uregulowaniem opłaty konferencyjnej.
Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł + VAT (łącznie 123 zł brutto) należy wpłacić na konto:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
Konto: PKO BP S.A. 23 1020 4027 0000 1502 0791 4098
Tytuł wpłaty: „Konferencja FEM, imię i nazwisko uczestnika / -czki"
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
* - Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych Uczestnika dla
celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej, w mediach oraz w publikacjach
drukowanych, materiałach promocyjnych Administratora Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych wizerunkowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT z siedzibą w Poznaniu (61-123) przy ulicy
Gdańskiej 2.
** - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@trakt.poznan.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych w związku z możliwością zawarcia umowy o świadczenie usługi- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat – w celach podatkowych
W przypadku odmowy realizacji usługi dane zostaną usunięte w styczniu roku następującego po roku składnia wniosku.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z
oferty.

