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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 — zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu 

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

E-mail:………………………………………………………………………… 

Afiliacja: ……………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………….. 

 

(poniżej proszę zaznaczyć odpowiednie pola, wstawiając „X”) 

 Zgoda  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych 

osobowych zarejestrowanych w trakcie konferencji (fotografie, audio-video), przez Archiwum Państwowe 

w Warszawie (dalej „Administrator”), adres: ul. Krzywe Koło 7, 02-270 Warszawa, kontakt mailowy: 

archiwum@warszawa.ap.gov.pl lub telefoniczny: 22 635 92 42/43, w celu przygotowania konferencji pod 

nazwą VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „My wśród obcych, obcy wśród nas 

od średniowiecza do końca XX w.”, zwanej dalej „konferencją”. 

Zob. klauzula informacyjna  

 

 Oświadczenia dodatkowe (wizerunek) 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Archiwum Państwowe w Warszawie mojego wizerunku, 

utrwalonego w postaci fotografii oraz nagrania audio-video z przebiegu konferencji, poprzez publikację ww. 

materiałów na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie oraz na stronach współorganizatorów 

konferencji, tj. Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, a także w mediach społecznościowych Archiwum 

Państwowego w Warszawie oraz wymienionych współorganizatorów konferencji. 
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Klauzula informacyjna 

zgodnie z art. 13 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), dalej 

„RODO” lub „rozporządzenie”, Archiwum Państwowe w Warszawie informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Archiwum Państwowe w Warszawie, 

adres: ul. Krzywe Koło 7, 02-270 Warszawa, kontakt mailowy: archiwum@warszawa.ap.gov.pl lub 

telefoniczny: 22 635 92 42/43. 

2.  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celach związanych z realizacją zadań statutowych 

Archiwum Państwowego w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w celu organizacji 

konferencji pod nazwą VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse 

est… — „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”. 
3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w 

punkcie 3, a po tym okresie przez okres niezbędny do archiwizacji Pani/Pana dokumentacji, zgodnie z 

jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Archiwum Państwowym w Warszawie. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do:  

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, 

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO, 

-  żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednakże do realizacji celu 

określonego w punkcie 3. 

9. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania zebranych danych osobowych uczestników 

konferencji w celu profilowania. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem.  
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