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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI 

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: 

konferencja_hanza@wstih.pl 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

MIASTA LIGI HANZEATYCKIEJ: DZIEDZICTWO, TURYSTYKA, ROZWÓJ 

Gdańsk, 25-26 maja 2023  

 

Imię i nazwisko  

Tytuł, stopień naukowy  

Instytucja/uczelnia  

Adres korespondencyjny  

Telefon  

E-mail  

Zgłaszam przyjazd (proszę 

wybrać jedną z możliwości) 

z referatem   

bez referatu   

Tytuł referatu  

Kierunek tematyczny 

(proszę wybrać jeden):  

 

A – dziedzictwo/historia    

B – turystyka   

C – rozwój/gospodarka    

Współautorzy referatu  

Nazwa i adres płatnika (do 

wystawienia faktury) 

 

NIP płatnika  

 
 

ZGODY I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI: 

 
 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 

Zapoznałam(em) się z Klauzulą przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia)  

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przewidzianych w Klauzuli. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały 

zebrane. 

 

 

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

Data, podpis Uczestnika Konferencji    
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2. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku:  
 

Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz.U.2021.1062 ze zm.)oraz art. 6 ust 1 lit. a RODO na rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu  

w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi przez Organizatora w związku z udziałem 

w Konferencji, a także udostępniania  informacji o przebiegu Konferencji, na stronie internetowej Organizatora 

Konferencji, w mediach społecznościowych  w formie publikacji w wersji papierowej lub cyfrowej, nagrań audio 

i video w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

 

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

Data, podpis Uczestnika Konferencji  

 

 

 

3. Oświadczenie w sprawie respektowania praw własności intelektualnej  
 

Zapoznałem się Klauzulą Ochrona własności  intelektualnej (Załącznik nr 2 do Karty Zgłoszenia) i oświadczam, 

że zgłoszony referat (Wykład) nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik Konferencji. 

 

 

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

Data, podpis Uczestnika Konferencji 

 


