
KARTA ZGŁOSZENIA 

Ogólnopolska konferencja naukowa 
„Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fundamenty – Wyzwania” 

18-19 września 2019r. 
Ośrodek Wypoczynkowy NEPTUN, 83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 46 

 
Imię/imiona:                                                  Nazwisko: 

 
Tytuł, stopień naukowy: 

 
e-mail:                                                           Telefon kontaktowy: 

 
Nazwa instytucji: 

 
Ulica, nr domu: 

 
Kod pocztowy: _ _ - _ _ _                               Miasto: 

Zgłaszam udział w konferencji (proszę zaznaczyć właściwe): 
□          Z referatem 
□          Słuchacz 

Tytuł referatu: 
 
 
 

Abstrakt (ok.100 słów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy odesłać do dnia 15 lipca 2019r. 

na adres: k.mroczkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl 

Wpłatę rejestracyjną prosimy przelać na konto  

Bank Ochrony Środowiska S.A. Gdańsk  

09 1540 1098 2059 0000 5302 0001 

Nadleśnictwo Kaliska 

ul. Długa 64  

83-260 Kaliska  

z dopiskiem w opisie: opłata rejestracyjna konferencji, imię i nazwisko 

Rezygnacja z udziału jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax), najpóźniej do dnia 6 września 2019r. Osoby, które do         
6 września br. nie zgłosiły pisemnej rezygnacji ponoszą pełną odpłatność.  

Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mailem potwierdzenie przyjęcia. W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu trzech dni 
prosimy o kontakt tel. 58 58 89 787 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych -verte 

mailto:k.mroczkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
W związku z realizacją 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), zwanego dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
Administrator danych osobowych 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kaliska z siedzibą w Kaliskach,  
ul. Długa 64. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail 
kaliska@gdansk.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 58 58 89 818 lub tradycyjną pocztą pod adresem 
wskazanym powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy 
przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, 
minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności. 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Edytą Hinc pod adresem e-mail: 
edyta.hinc@gdansk.lasy.gov.pl.  
 
Cele i podstawy przetwarzania 
 
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane odpowiednio: 
1) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
3) w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, 
w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe zobowiązane są do zachowania danych lub 
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli 
ich przez organy publiczne. 
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem 
przetwarzania.  
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy 
Państwowe są: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z 
prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, b) art. 6 
ust. 1 lit. f  RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
 
Okres przechowywania danych 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane 
z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń. 
 
Odbiorcy danych 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL LP w ramach 
sprawowanego nadzoru. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 
przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą: 
 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


