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Formularz zgłoszenia na II Krakowską Konferencję 
„Ludzie Motyle” 

 
22.11.2019r (piątek), godz. 9.00-16.00 

Dwór Czeczów, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36, 30-898 Kraków 
 

 
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl, 
bądź na adres korespondencyjny:  Fundacja Geriatrics, ul. Sądowa 7/39, 31-542 Kraków 

 

 

I. DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

Imię, nazwisko  

 

Nazwa organizacji/firmy 

Stanowisko 

 

Adres do korespondencji  

 

E-MAIL  

 

TELEFON  

 

Data urodzenia  

 

 
II. Informacje o płatności  

1.Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.  

2.Publikacja  artykułu w książce konferencyjnej jest bezpłatna. 

III. Rezygnacja z udziału w konferencji 

1.Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez 

przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl 

mailto:e.zytynskachwast@interia.pl
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IV. Wizerunek 

1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez 

Fundację Geriatrics dla celów reklamowych, promocyjnych związanych z realizacją II 

Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” i innych  działań Fundacji Geriatrics. 

2.Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie 

formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały 

promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

3.Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 

2. 

 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na  otrzymywanie informacji na temat 

wydarzeń i projektów realizowanych przez Fundację Geriatrics. 

2. Jestem poinformowana/y, że każdej chwili mogę zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub 

usunięcie swoich danych osobowych z bazy Fundacji Geriatrics poprzez wystosowanie odpowiedniej 

wiadomości e-mail na adres mailowy :  biuro@fundacjageriatrics.pl. 

 

VI. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem II Krakowskiej Konferencji „Ludzie 

Motyle” umieszczonym na stronie internetowej Fundacji Geriatrics: 

http://fundacjageriatrics.pl i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 

Kraków, dnia ……………………………………..                                    ………………………………………………… 

                                                                                                                     (podpis uczestnika) 

mailto:biuro@fundacjageriatrics.pl.
http://fundacjageriatrics.pl/

