
 

 
 

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji  EDU-TRENDY 2019 

 
Dane osobowe zgłaszającego udział: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………… 

Telefon:………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………… 

Nazwa instytucji, adres: ……………………………………………….  

 

Lunch:  Mięsny                        Wegetariański 

 

 

Zasady udziału w konferencji EDU-TRENDY 2019 

1. Wysłanie Zgłoszenia udziału w Konferencji EDU-Trendy 2019 (zwanej dalej Konferencją) jest 
zobowiązaniem się uczestnika do udziału w konferencji na zasadach określonych poniżej.  

2. Współorganizatorami konferencji są Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, zwani dalej Współorganizatorami. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 
Współorganizatorów następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
telefon, e-mail i wizerunek. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konferencji. 

4. Poprzez wykorzystywanie wizerunku przez Współorganizatorów należy rozumieć zarówno 
archiwizowanie, rozpowszechnianie czy wykorzystywanie w celu informacyjnym lub promocyjnym, w 
szczególności poprzez publikację na swych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w 
telewizji,  na stronach internetowych podmiotów współpracujących, lub w wykonanych na ich zlecenie 
publikacjach. 

5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zachęca Uczestników do wyrażenia zgody na przesyłanie 
informacji marketingowych  (Załącznik nr 2). Zgoda ta jest dobrowolna i nie wpływa na udział w 
Konferencji. 

6. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (Załącznik nr 1) oraz zgodę na 
przesyłanie informacji marketingowych (jeśli dotyczy) należy przesłać w formie skanów na adres e-mail: 
edukacja@muzeumgornictwa.pl wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. Oryginały dokumentów należy 
dostarczyć do Łaźni Łańcuszkowej (Zabrze, ul. Wolności 408) w dniu Konferencji. 
 
 

 

………….…………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika)  



 

 
 

Załącznik nr 1 do  

Zgłoszenia udziału w konferencji EDU-TRENDY 2019 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  - EDU TRENDY 2019 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

imię i nazwisko: ……………………………………………….……….;  data i miejsce urodzenia: 

..……………………………………….; telefon: ……………………………………………………; e-mail: 

……………………………………………………………………………………….  

oraz  wizerunku 

przez współorganizatorów Konferencji: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 

Jodłowej 59 w Zabrzu  oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, z siedzibą w Alejach 

Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie w celu udziału w konferencji oraz publikowania informacji w 

wydawnictwach, serwisach internetowych, publikacjach, wystawach prowadzonych przez 

współorganizatorów.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

……………………..….                                                .……………………………………… 
        (data)                                                                  (czytelny podpis uczestnika) 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z: 
Rozporządzeniem  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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO 

 
1) Administratorami danych są: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 

oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 
42-200 Częstochowa.  

2) W celu zapewnienia ochrony danych, każdy z Administratorów powołał Inspektora Ochrony Danych 
(IOD), z którym można kontaktować się w: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - 
iod@muzeumgornictwa.pl, RODN „WOM” w Częstochowie - daneosobowe@womczest.edu.pl.  

3) Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, telefon, adres 
e-mail oraz wizerunek na podstawie zgody  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w celu organizacji konferencji, 
przygotowania zaświadczeń dla uczestników oraz publikowania informacji w serwisach internetowych, 
wydawnictwach, w telewizji, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych prowadzonych 
przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Częstochowie lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie.  

4) Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania 
zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz 
upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5) Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa każdemu organowi, 
działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują Administratorów do 
udostępnienia danych.  

6) Podanie danych nie jest obowiązkowe. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych i braku 
zgody jest niemożność uczestniczenia w Konferencji. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

mailto:iod@muzeumgornictwa.pl
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8) W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.  



 

 
 

Załącznik nr 2 

  do Zgłoszenia udziału w konferencji EDU-TRENDY 2019 
 

Zgoda na przesyłanie informacji marketingowych 
Uwaga: prosimy o zgody, choć nie jest to obowiązkowe 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………….……….;  

telefon:…………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………. 

przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu 

 na prowadzenie wobec mnie przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu marketingu 

bezpośredniego  

 TAK zgadzam się*     NIE zgadzam się*    

 na otrzymywanie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu informacji handlowych, 

abym dowiadywała/dowiadywał się o wydarzeniach, konferencjach, wydawnictwach, 

promocjach, nowych trasach turystycznych, działaniach edukacyjnych, koncertach lub innych 

usługach w tymże muzeum. 

 TAK zgadzam się*     NIE zgadzam się*  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich 

poprawiania. 

 
……………………..….                                             …………………………………………………….. 
        (data)                                                                 (czytelny podpis uczestnika) 

*prosimy zaznaczyć zgodę, najlepiej znakiem x 

 
Pouczenia: 

- na podstawie Prawa telekomunikacyjnego może Pani/Pan cofnąć zgodę na stosowanie wobec 
Pani/Pana marketingu bezpośredniego; 
- na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może Pani/Pan cofnąć zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych. 
W celu realizacji powyższych praw należy wysłać e-mail na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - w celu prowadzenia przez Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu marketingu bezpośredniego.  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą  

przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu; kontakt: biuro@muzeumgornictwa.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: 

iod@muzeumgornictwa.pl.  

3. Decyzje, w oparciu o Pani/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane do czasu realizowania przez Muzeum celu lub do czasu (już bez przetwarzania w 

celu marketingu bezpośredniego) do przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty prawnie do tego upoważnione. Ma Pani/Pan 

prawa: żądania dostępu do swych danych, ich sprostowania; do wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania.  
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5. Niniejsze prawa należy realizować poprzez wysłanie maila na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl. Ma 

Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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