Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy
Zakopane, 6-8 marca 2019 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Tytuł ............

Imię ........................................... Nazwisko .…................................................................................

Dane do wystawienia faktury:
Instytucja ......................................................................................................................................................................
...............……………….................................................................................................................................................
Adres

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

………..................................................................................... NIP ............................................................................
Telefon ................................................................................

Fax ...........................................................................

E-mail ............................................................................................................................................................................
 Zgłaszam swój udział w bezpłatnym szkoleniu w dniu 6 marca 2019 r.

(TAK / NIE)

 Potwierdzam swój udział w kolacji regionalnej w dniu 7 marca 2019 r.

(TAK / NIE)
do zapłaty

Opłata konferencyjna (materiały konferencyjne, posiłki, kolacja regionalna, 1 nocleg / 2 noclegi
w pokoju dwuosobowym) wynosi:
400 / 500 zł brutto

– dla autora prezentującego referat*)

450 / 550 zł brutto

– dla pozostałych uczestników*)

.................... zł

*) Nie dotyczy uczestników z AGH. Dla nich opłata konferencyjna nie zawiera podatku VAT i wynosi:
320 / 410 zł
– dla autora prezentującego referat
370 / 450 zł
– dla pozostałych uczestników

Metoda płatności:

 Przelew bankowy:
właściciel konta: ACK CYFRONET AGH
bank: Pekao S.A.

ul. Pijarska 1
31-015 Kraków

nr konta: PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
swift: PKOPPLPW
tytułem: KU KDM’19, imię i nazwisko uczestnika

Formularz należy wysłać faxem pod nr 12 633 8054 lub jako PDF do kukdm@cyfronet.pl lub przesłać na adres:
ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, P.O.Box 386

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy
Zakopane, 6-8 marca 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH,
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail: cyfronet@cyfronet.pl, nr telefonu:
12 632 33 55 (dalej: „Administrator”, „ACK Cyfronet AGH”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pisząc na adres
e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO) w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia Konferencji KU KDM’19 oraz w celu publikacji informacji
o zorganizowaniu konferencji.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do otrzymania takich
danych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 3 a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z przepisami wewnętrznymi ACK Cyfronet AGH.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych
nieprawidłowych, usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Jednocześnie
informujmy, że cofnięcie zgody/zgód może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacjach,
o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest
przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO.
10. Informujemy, iż w związku z przekazanymi danymi osobowymi nie będzie dochodziło do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji KU KDM’19
a konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie zgłoszenia uczestnictwa w ww. Konferencji.

Formularz należy wysłać faxem pod nr 12 633 8054 lub jako PDF do kukdm@cyfronet.pl lub przesłać na adres:
ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, P.O.Box 386
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA
PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażenie zgód 1 i 2 jest konieczne, aby wziąć udział w konferencji.
Zgoda nr 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademickie Centrum
Komputerowe Cyfronet AGH moich danych osobowych podanych przeze mnie
w formularzu rejestracyjnym lub później, ale w związku z moim udziałem
w Konferencji, w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia Konferencji
KU KDM’19, w tym także w celu otrzymywania przeze mnie informacji związanych
z organizacją Konferencji na podany przeze mnie adres korespondencyjny, adres
e-mail lub numer telefonu oraz w celu publikacji informacji o zorganizowaniu
Konferencji.
................................................
podpis
Zgoda nr 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnienie,
w tym publikację mojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym
z Konferencji, w tym cyfrowym we wszelkich materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących Konferencji, dokonane za pośrednictwem dowolnego
medium. Równocześnie oświadczam, że ACK Cyfronet AGH w Krakowie ma prawo
upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku w sposób określony powyżej,
wyłącznie w celu i na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
................................................
podpis

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem od Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH
informacji o organizowanych lub współorganizowanych przez nas konferencjach, szkoleniach, warsztatach,
konkursach, itp., które w niektórych przypadkach mogą posiadać charakter marketingowy, zachęcamy również do
wyrażenia obu poniższych zgód.
Zgoda nr 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w celach marketingowych,
w szczególności w związku z wysyłaniem informacji o organizacji konferencji, szkoleń,
konkursów, itp.
................................................
podpis
Zgoda nr 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademickiego Centrum
Komputerowego Cyfronet AGH informacji handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail.
................................................
podpis

Data .........................................
Formularz należy wysłać faxem pod nr 12 633 8054 lub jako PDF do kukdm@cyfronet.pl lub przesłać na adres:
ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, P.O.Box 386

