
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W KONFERENCJI/SYMPOZJUM 
 

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

organizowanej/ego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

w dniach: …………………………….. 

 

1. ................................................................        ...................................          .............................. 
                 Imię i nazwisko                                                              stanowisko/tytuł  naukowy                                              telefon 

 
2. ................................................................        ...................................          .............................. 

                 Imię i nazwisko                                                              stanowisko/tytuł  naukowy                                                telefon 

 
3. ................................................................        ...................................          .............................. 

                 Imię i nazwisko                                                              stanowisko/ tytuł naukowy                                                telefon 

 
Opłata rejestracyjna: 

Należność za uczestnictwo ............................zł/osoba x ............osób =..........................zł 

Należność w wysokości.........................zł (słownie: ……………………………………………..…..) została/ 

zostanie wpłacona na konto: …...………………………………………………………….. 

dnia/do dnia…………………… (za datę realizacji płatności uważa się dzień wpływu środków fin. na konto 

UM w Lublinie) 

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa: 

1. W przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed planowaną datą konferencji, organizator zwraca 

pełną opłatę konferencyjną/rejestracyjną. 

2. W przypadku rezygnacji w terminie do 7 dni przed planowaną datą konferencji, organizator pobiera 

……. % opłaty tytułem zrefundowania poniesionych kosztów organizacji konferencji. 

3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, organizator 

nie zwraca opłaty. 
 

Dane do wystawienia faktury* 
(nazwa, dokładny adres oraz NIP podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura; jeśli nabywcą jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą  należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania). 

  

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

 

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

*osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wypełnia w przypadku żądania wystawienia faktury VAT 

 

 
1. ……………………………………………………..…. 

 data i podpis Uczestnika 

 

2. ……………………………………………………..…. 

 data i podpis Uczestnika 

 

3. ……………………………………………………..…. 

 data i podpis Uczestnika  



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji pobierane są od osób dokonujących 
zgłoszenia dane osobowe uczestnika wskazane w karcie zgłoszenia. 

2. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej przekazywane są przez osobę zgłaszającą 
dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udziału 
w konferencji. 

3. Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w zakresie organizacji konferencji oraz 
przetwarzania danych jej uczestników posiada status administratora i jako administrator zbioru 
danych osobowych informuje, że zgromadzone dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów 
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 (tzw.: Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). Dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, udziału w konferencji i jej przeprowadzenia, 
a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem 
w konferencji, czyli art. 6 ust. 1 lit. a), a następnie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora.  

4. Dane osobowe uczestnika konferencji mogą być zamieszczone na stronach internetowych uczelni 
oraz profilach UM w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram). 

5. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za 
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Organizator 
zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, 
nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one 
przetwarzane w okresie realizacji konferencji, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu 
konferencji, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku 
ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której 
dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, 
odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkowało brakiem możliwości 
udziału konferencji, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania 
wykonanych przed odwołaniem zgody, może także – w przypadkach przewidzianych przepisami 
prawa – żądać ograniczenia przetwarzania danych lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma 
prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie 
będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one 
podlegały profilowaniu. 

6. Organizator konferencji jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar 
przetwarzania danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którą 
można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@umlub.pl 

 

 

1. ….……………………………………………………..…. 
 data i podpis Uczestnika 
 

2. ……….………………………………………………..…. 
 data i podpis Uczestnika 
 

3. ………….……………………………………………..…. 
 data i podpis Uczestnika 


