Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń
Wrocław, 24.10.2019

Dane uczestnika
Tytuł /stopień naukowy:
Stanowisko:
Imię i nazwisko:
Miejsce pracy:
Adres do korespondencji:

tel.:

fax.:

e-mail:

Dane do faktury VAT:

Udział w konferencji
z referatem

Zgłaszam udziału w konferencji: bez referatu
Tytuł referatu:

Tytuł artykułu do publikacji:

Streszczenie artykułu (max. 100 słów):

1

Oświadczam, że:
1. Upoważniam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Rezygnuję z honorarium autorskiego za publikację.
3. Zobowiązuję się złożyć przygotowany tekst artykułu w nieprzekraczalnym terminie 10.09.2019 r.
4. Deklaruję tekst do publikacji w:
monograﬁi UE we Wrocławiu w języku polskim

Biblioteki Regionalisty w języku angielskim

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania artykułów, które zostaną zatwierdzone przez Komitet Redakcyjny czasopisma
lub redaktorów monograﬁi i zostały pozytywnie zaopiniowane przez zewnętrznych recenzentów.

Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną w wysokości 260 zł (1-dniowy udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad) należy uiścić do dnia 16 września 2019 r. na konto Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu:
PEKAO Bank Pekao S.A. 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem „Przestrzeń, imię i nazwisko uczestnika”
Osoby deklarujące chęć publikacji są zobowiązane do zapłaty dodatkowej kwoty na wyżej wskazane
konto bankowe UE we Wrocławiu, która zostanie podana w późniejszych komunikatach i będzie zależna od objętości opracowania.

,

Miejscowość, data:

r.

Podpis:

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać do dnia 30.06.2019 r. drogą pocztową na adres:
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres: malgorzata.rogowska@ue.wroc.pl
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,
NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.
b. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: e-mail: iod@ue.wroc.pl
c. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. na podstawie 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, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”.
d. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem danych, w tym
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.
e. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
f. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
g. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
i w przypadku spełnienia określonych w tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
h. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
i. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proﬁlowaniu, w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Miejscowość, data:

,

r.

Podpis:
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