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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prawo jako narzędzie opresji 
Sosnowiec, 11-12 września 2021 r. 

Prosimy o przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fontes@stowarzyszeniefontes.pl 

 

Dane Osoby Zgłaszającej udział 

Nazwisko: ……………........................................................................................................................... 

Imię:  ......................................................................................................................................... 

Stopień lub tytuł naukowy: …….......................................................................................................... 

Adres do korespondencji 

Ulica i nr domu: ........................................................................................................................................ 

Kod pocztowy: ...........................; Miasto: ................................................; Kraj: ..................................... 

Telefon: .............................................; Adres e-mail: ................................................................................ 

Miejsce zatrudnienia/Instytucja/Uczelnia 

.................................................................................................................................................................... 

Informacje nt. faktury1: 

1. Czy ma zostać wystawiona? 

 TAK   NIE 

2. Jeśli TAK – proszę uzupełnić obszar Dane do faktury. 

 
1 Proszę zaznaczyć właściwe. 

mailto:fontes
mailto:inazwisko@stowarzyszeniefontes.pl


Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES 

Dane do faktury 

Nazwa instytucji: ............................................................................................................................. 

Adres:   ............................................................................................................................. 

NIP:   ............................................................................................................................. 

Adres e-mailowy na jaki faktura ma zostać wysłana: 
……….……………………………………………………………… 

Informacje nt. udziału w Konferencji 

1. Zgłaszam udział w Konferencji2: 

 z jednoczesnym zgłoszeniem referatu   bez zgłoszenia referatu 

2. Jeśli z jednoczesnym zgłoszeniem referatu - proszę uzupełnić obszar Informacje nt. referatu 

oraz Abstrakt 

Informacje nt. referatu 

Zgłaszam referat nt.: ……………………………………………………………………………..………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................. 

 z wygłoszeniem w trakcie Konferencji   bez wygłoszenia 

Abstrakt (500 – 1000 znaków typograficznych) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 
 

Miejscowość …………………………..……………….., data ………………………….....  r. 

…………………………………………………………….. 

Podpis Zgłaszającego 

 
2 Proszę zaznaczyć właściwe 



Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody/ę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
i reklamowych związanych z działalnością Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„FONTES” 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody/ę na otrzymywanie informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "FONTES" konferencjach / szkoleniach / innych przedsięwzięciach 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.). 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody/ę na używanie przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa "FONTES" telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjny (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.) 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody/ę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa "FONTES " mojego wizerunku utrwalonego w trakcie Konferencji, w tym w 
ramach spotkaniach towarzyszących dla celów promocji Konferencji oraz propagowania idei „FONTES" 
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.1994.24.83 ze zm.). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 
zdjęć i filmów za pośrednictwem medium wykorzystywanych przez „FONTES”, w szczególności strony 
internetowej, fanpage w serwisie Facebook oraz w ramach materiałów promocyjnych Stowarzyszenia 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”. 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 

Podpis 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 



Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Informacje ogólne 

Informacje o organizacji Konferencji „Prawo jako narzędzie opresji” będą zamieszczane oraz aktualizowane na 

stronie internetowej pod adresem: www.stowarzyszeniefontes.pl 

Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

„FONTES” z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jana Kilińskiego 43. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

• listownie: ul. ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: fontes@stowarzyszeniefontes.pl 

Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować w każdej sprawie związanej 

z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

• listownie: ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochronadanych@stowarzyszeniefontes.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie:  

• imię i nazwisko,  

• dane teleadresowe (dane do korespondencji/dane do faktury, w tym nr telefonu oraz adres e-mail), 

• nr IP (w przypadku uczestnictwa w Konferencji zdalnie) 

będziemy przetwarzać w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) 

Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie:  

• imię i nazwisko,  

• osiągnięcia naukowe, 

• wizerunek, 

• miejsce zatrudnienia, 

będziemy przetwarzać w celu prawidłowej realizacji Konferencji, promocji Konferencji oraz promocji 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” oraz jego idei na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 

f RODO. 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: 

• niezbędnym do prowadzenia postepowań przedsądowych lub sądowych, 

będziemy przetwarzać w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Informacje dodatkowe dla Prelegentów uczestniczących w Konferencji zdalnie 

Pani/Pana dane w zakresie: 

• imię, 

• nazwisko,  

• głos, 

• wizerunek, 

Administrator powierza dostawcy serwisu: 

ClickMeeting Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 

0000604194, NIP 5842747535, zwanej dalej „ClickMeeting”, w ramach zawartej umowy powierzenia. 

http://www.stowarzyszeniefontes.pl/
mailto:inazwisko@stowarzyszeniefontes.pl


Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES 

Korzystanie z serwisu webinariów podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności 

ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal.  

Pani/Pana dane osobowe: 

• mogą być udostępnione innym uczestnikom Konferencji, 

• utrwalone w czasie Konferencji w postaci nagrania prezentacji mogą być ujawnione na stronie 

internetowej „FONTES”. 

Okres przechowywania danych 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez: 

• czas organizacji i trwania Konferencji 

• okres niezbędny do wypełnienia celu, 

w jakim zostały zebrane.  

W przypadkach, w których wymagają tego przepisy: 

• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.1983.398.173 ze 

zm.)  

• ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) 

przez okres wyznaczony w zgodzie z przepisami prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo 

w Konferencji.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 

(art. 13 ust. 2 lit. f RODO).  

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej 

danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem (art. 7 RODO). 

https://clickmeeting.com/pl/legal

