FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONFERENCJA NAUKOWA

Wokół Enigmy. Od narodzin kryptologii matematycznej i złamania szyfrów Enigmy
do rewolucji informatycznej
Brama Poznania, 4 marca 2019 r.
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:centrum@trakt.poznan.pl.
Po wysłaniu wiadomości e-mail z wypełnionym formularzem, otrzymają Państwo informację zwrotną o uczestnictwie w
seminarium.

1.

Dane uczestnika
Imię i Nazwisko uczestnika
Adres e-mail
Nazwa instytucji, adres
Telefon, e-mail instytucji

2.

Po seminarium (około godziny 16:10) zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania z przewodnikiem.
Proszę zaznaczyć wybraną opcję.

Chcę wziąć udział

3.

Nie chcę brać udziału

Oświadczenie dotyczące utrwalania i wykorzystywania wizerunku
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na to, aby mój wizerunek utrwalony na
zdjęciach fotograficznych oraz nagraniach filmowych podczas konferencji organizowanej przez Centrum Turystyki Kulturowej
TRAKT był wielokrotnie (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) w celach niekomercyjnych wykorzystywany na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. wykorzystania dla celów realizacji działań programowych CTK TRAKT,
b. włączania do innych utworów (m.in. audiowizualnych i/lub multimedialnych) tworzonych przez CTK TRAKT lub na jego
zlecenie przez inny podmiot,
c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy,
d. wprowadzania do obrotu (m.in. w ramach utworów wskazanych w pkt. b) w kraju i za granicą Rzeczpospolitej Polskiej,
e. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
f. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, DSL, ADSL),
g. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej
oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (m.in. DTT, LPTV, UHF, CCTS),
h. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity (m.in. TVRO,
MMDS, SMATV, UKF),
i. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych
(w jakimkolwiek systemie lub technologii),

j. umieszczania utworów w elektronicznych bazach danych,
k. publicznego wykonywania i/lub publicznego odtwarzania,
l. wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
m. wykorzystania dla celów promocyjnych i reklamowych (m.in. w materiałach drukowanych i elektronicznych, publikacjach
prasowych, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych, reklamach, folderach, ulotkach oraz za pomocą innych
narzędzi i kanałów znanych w momencie zawarcia niniejszej umowy) dotyczących działalności edukacyjnej CTK TRAKT.
4.

Klauzula informacyjna
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 są na użytek udziału w konferencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
5) Pani/Pana dane osobowe dane przetwarzane będą nie dłużej niż 3 lata od zakończenia wydarzenia. Po tym terminie dane są
usuwane.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może uniemożliwić skorzystanie z usługi.

…………………………………………………………
data i podpis uczestnika

