
 

 

 

               

            Załącznik 1 
 

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

 

W 62. ZJEŹDZIE 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO 

 
Wrocław, 18-20 czerwca 2020 roku 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: 
ptg.wroc@gmail.com lub na adres korespondencyjny 

 

Uniwersytet Wrocławski 
Oddział Wrocławski PTG 

pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 

z dopiskiem: Zjazd PTG Wrocław 2020 – imię i nazwisko 

 

Imię i nazwisko  

Stopień, tytuł naukowy  

Miejsce pracy 

(nazwa i adres instytucji) 
 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Dane do faktury  

NIP do faktury  

Deklaracja uczestnictwa 

Udział w wycieczce I w dniu 20.06.2020 

lub 

Udział w wycieczce II w dniu 20.06.2020 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 I. Administratorem danych osobowych jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Zarząd PTG OWR.   

II. Kontakt w kwestii danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ptg.wroc@gmail.com  

III. Dane osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia walnego zebrania członków 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, odbywającego się w dniach 19-20 czerwca 2020 roku we 

Wrocławiu.   

IV. Odbiorcami danych wskazanych na karcie rejestracyjnej są organizatorzy zebrania członków PTG. 

Pozyskane dane służą do kontaktu z uczestnikiem konferencji oraz do przygotowania niezbędnych 

dokumentów księgowych.   

 V. Udostępnione dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania do Biura Księgowego 

oraz do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego celem przygotowania 

niezbędnych dokumentów księgowych.   

 VI. Dane osobowe przetwarzane będą do końca 2020 roku, a w przypadku dokumentów 

księgowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 VII. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

VIII.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO  z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

 IX. Udostępnione dane nie będą profilowane i przekazywane innym instytucjom.   

 X. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w walnym zebraniu członków 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego.   

 

………………………………………….. 

               data i podpis uczestnika  


