
                                          
 
       FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

„Bezpieczeństwo informacji z uwzględnieniem RODO  

w jednostkach sektora finansów publicznych” 
 

Termin i miejsce konferencji  

 

12-13 .06.2018 r.,  Opole, ul. Kośnego 72-Aula WSB 

Koszt uczestnictwa  

 

170,00 zł brutto 

 
Dane zgłaszającego ( dane do faktury) :  

 

Nazwa instytucji: 

 

Adres: 

 

NIP: 

 

Osoba do kontaktu: 

 

telefon: 

 

e-mail: 

 

Zgłaszam uczestnictwo w konferencji następujących osób: 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Stanowisko:  

Imię i nazwisko uczestnika:  

Stanowisko:  

Imię i nazwisko uczestnika:  

Stanowisko:  

 

Zgłoszenie(skan podpisanego formularza) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

konferencje.ias.380000@mf.gov.pl  w terminie do dnia 06.06.2018r.  

 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za udział w konferencji w terminie do dnia 08.06.2018r. 

na rachunek bankowy BZ WBK S.A 73 1090 2402 0000 0001 0664 5543. 

W tytule przelewu proszę dopisać: „Konferencja Bezpieczeństwo + imię i nazwisko 

uczestnika” 

 

 Data:                                                  Pieczęć firmowa:                                           Podpis upoważnionej osoby: 

mailto:konferencje.ias.380000@mf.gov.pl


 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z uczestnictwem w konferencji „Bezpieczeństwo informacji  

z uwzględnieniem RODO w jednostkach sektora finansów publicznych”,  w terminie 12-13 

czerwca 2018 r. organizowanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu we współpracy 

z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 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 

(RODO).  

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Podanie danych jest konieczne ze względu na organizację konferencji, w szczególności 

meldunku w hotelu, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konferencji;  

2. Administratorem powierzonych przeze mnie danych osobowych jest Izba Administracji 

Skarbowej w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole;  

3. Swoje dane osobowe powierzam wyłącznie w celu realizacji konferencji realizowanej  

przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym w 

Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,  

4. Administrator danych udostępni moje dane osobowe współorganizatorowi konferencji 

Wyższej Szkole Bankowej w Opolu Wydział Ekonomiczny w Opolu oraz innym odbiorcom 

wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji konferencji:   

5. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 

 

…..………………………………       ………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika konferencji 

 

 


