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Formularz zgłoszeniowy na II Konferencję „Krajobrazy 

polarne w warunkach zmian klimatu” 

Dane osobowe – jak w dokumencie podróży (paszporcie lub dowodzie osobistym) 

Dane są niezbędne do zakupu biletów lotniczych i na statki oraz do wykupienia polisy 

ubezpieczeniowej. 

 

Imię  

Drugie imię (jeśli występuje)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Numer PESEL  

Seria i numer paszportu lub dowodu 

osobistego (prosimy o informację o typie 

dokumentu: paszport / dowód osobisty) 

 

Numer telefonu  

Adres zamieszkania / afiliacja 

 

 

 

Noclegi w Stacji Polarnej UAM budynek / namiot* 

Dane do faktury 

 

 

 

Tytuł wystąpienia 

(wypełnić w przypadku zgłoszenia 

wystąpienia w formie prezentacji) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art.13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazuje następujące informacje: 

1. Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy 

iod@amu.edu.pl 

3. Cel przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, a Państwem, jako stroną umowy. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wykonania umowy. Jeżeli wymagają tego 

przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych. 

4. Podstawa prawna 

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

a) umowa zawarta między Stronami; 

b) wywiązanie się z obowiązków prawnych. 

5. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po 

jej zakończeniu w celach archiwalnych, na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce 

np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy etc. 

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu ustalania lub dochodzenia 

przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także 

obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy ich przedawnienia. 

6. Przekazywanie danych osobowych 

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym podmiotom prawnym w celu realizacji 

umowy lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa lub jeżeli Administrator 

posiada inną podstawę prawną. 

7. Przekazywanie danych do Państw trzecich 

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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8. Prawa przysługujące kontrahentom 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

W celu zawarcia i realizacji umowy, każda ze Stron umowy będzie przetwarzać udostępnione 

jej dane osobowe dotyczące wspólników, pracowników, przedstawicieli i pełnomocników 

drugiej Strony oraz jest zobowiązana do niezwłocznego wykonania wobec nich obowiązku 

informacyjnego. 

 

OŚWIADCZENIE 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. 

Wieniawskiego 1 w Poznaniu, podanych w celu złożenia formularza  zgłoszeniowego na 

Konferencje Naukową „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” - Spitsbergen 

Środkowy 2022. 

 

 

 

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

(czytelny podpis) 


