
Karta zgłoszenia udziału w konferencji

Historię swą piszcie same
Polityka, historiografia i muzealne narracje  
z perspektywy kobiet

7-8 grudnia 2022 roku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy 

Afiliacja 

Adres pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu 

Tytuł referatu

Słowa kluczowe

Zapotrzebowanie na sprzęt 
audiowizualny 

Zapotrzebowanie na nocleg 
i zwrot kosztów transportu

Uwagi odnośnie diety

Inne uwagi do organizatorów

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz abstrakt referatu (do 3000 znaków) i notę biograficzną (do 
800 znaków) proszę przysłać do 18 września b.r. na adres: konferencja@muzeumpilsudski.pl

 …………………………………………….
 (data i czytelny podpis )

Niniejszym oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zostałam/em poinformowana/y, że brak wyrażenia zgody skutkuje 
brakiem możliwości udziału w konferencji. 

 …………………………………………….
 (data i czytelny podpis)



Organizatorzy

Wyrażam zgodę na fotografowanie, nagrywanie i filmowanie mnie w związku z udziałem w konferencji 
naukowej Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet 
oraz na nieodpłatne wykorzystanie materiału fotograficznego, audio i filmowego na potrzeby dokumentacji 
konferencji i jej promocji, w tym na umieszczenie tego materiału na stronie internetowej Muzeum oraz 
kanałach komunikacji elektronicznej.
 …………………………………………….
 (data i czytelny podpis)

Ogólna klauzula informacyjna RODO
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” informujemy, że:
1.  Administratorami Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą 

przy Alei Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych należy się kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku elektronicznie pod adresem: 
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pisemnie pod adresem siedziby Muzeum.

3.  Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udokumentowania przebiegu konferencji 
i promocji działań Muzeum oraz przeprowadzonej konferencji.

4.  Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
-  w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO);

-  dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
5.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych następuje w celu wzięcia udziału w konferencji, ich podanie 

jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konferencji.
6.  Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym 

powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty 
elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.

7.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

8.  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:
-  przez okres 5 lat następujących po roku, w którym miała miejsce konferencja;
-  do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przekazanych na podstawie zgody.
9.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

do profilowania.
10.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
a)  prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania; 
b)  prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c)  prawo do wniesienia sprzeciwu;
d)  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
e)  prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. informacjami. 
 ……………………………………………………….
 (data i czytelny podpis )


