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Formularz zgłoszeniowy
KONFERENCJA NAUKOWA

Wykorzystanie lotnictwa
w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920
Konferencja naukowa
23-24 kwietnia 2020 r. , Dęblin
Formularz zgłoszeniowy
UCZESTNIK
Imię i nazwisko
Stanowisko / funkcja
Kontakt (tel, fax, e-mail)

INSTYTUCJA / FIRMA / STOWARZYSZENIE / FUNDACJA etc.
Nazwa

Adres (ulica, numer, kod
pocztowy, miejscowość)
Numer telefonu / fax,
e-mail, strona www

Informacje organizacyjne:
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem:
261-915- 450, lub drogą elektroniczną: marketing@muzeumsp.pl
do dnia 17 kwietnia 2020 r
Państwa uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone drogą mailową i telefoniczną .

Sekretariat Konferencji:
pani Malwina Markiewicz
Kierownik działu marketingu i wydawnictw
marketing@muzeumsp.pl tel.: 261-519-458
www.muzeumsp.pl

Noclegi:
Proponowane:
Zajazd na Towarowej, ul. Towarowa 5, 08-530 Dęblin, tel. 502 391 380
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Hotel Ikar/ Dedal tel. 261 519 100
https://law.mil.pl/index.php/pl/kompleks-konferencyjno-gastronomiczny
Hotel Oskar Business & SPA Gościniec nad Wisłą, Dęblińska 1, 24-100 Puławy
http://hoteloskar.pl/wesela/o-goscincu/

ZAPRASZAMY
Organizatorzy Konferencji:
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
Lotnicza Akademia Wojskowa
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział w Dęblinie
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z siedzibą przy ul.
Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zapewnienia Pani/Panu możliwości uczestnictwa w organizowanej konferencji naukowej pt.
„Wykorzystanie lotnictwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920” oraz składania w związku z tym
wniosków i pytań. Dane te będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, lub do czasu
przedawnienia roszczeń,
b. w przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku zdjęcia oraz filmy z
wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Internecie, prasie, telewizji,
biuletynie informacyjnym MSP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych w celu relacjonowania
przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia i innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem
Muzeum.
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to
jest udzielona zgoda. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanie zgłoszenia. Podstawą
przetwarzania może być również art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. niezbędność
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, zdjęcia i filmy
mogą być udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia,
podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, lub w oparciu o umowę powierzenia
5) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania.
7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału w konferencji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu moich danych osobowych przez
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w związku z organizacją konferencji naukowej pt. „Wykorzystanie lotnictwa w
wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920”.

…………………………………
miejscowość, data

................................................
czytelny podpis
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Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego w związku z realizacją
konferencji naukowej pt. „Wykorzystanie lotnictwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920” oraz na nieodpłatne,
nieograniczone czasowo rozpowszechnianie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas
realizacji konferencji naukowej „Wykorzystanie lotnictwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920” w Internecie,
prasie, telewizji, biuletynie informacyjnym MSP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu relacjonowania
przebiegu wydarzenia, promowania wydarzenia i innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie.

…………………………………
miejscowość, data

................................................
czytelny podpis

