
                                                                                                                     

Formularz zgłoszeniowy 
Konferencja 

„Pola Elektromagnetyczne ULF/ELF na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej 2019” 

3-5 lipca 2019, Otwock-Świder 
Z-Hotel Business & Spa, ul. Wczasowa 25, 05-402 Otwock-Świder, http://z-hotel.com 

Imię i Nazwisko 
Tytuł 
 

 
 

Afiliacja i/lub Adres   
 
 

Dane do faktury 
Adres 
NIP 

 
 
 
 
 

Forma prezentacji 
 
BEZ PREZENTACJI/REFERAT/POSTER/OGŁOSZENIE* 
ILOŚĆ PREZENTACJI 

 
 
 
 

Zamiar przygotowania doniesienia do 
publikacji w „Publications IGF PAN” 
 
NIE/TAK, ILOŚĆ DONIESIEŃ, 
SZACOWANA LICZBA STRON 

 
 
 

Data przybycia  
 

Data odjazdu  
 

Liczba, daty noclegów w Z-Hotelu/ 
Bez noclegu 
 

 
 
 

Informacje o wymaganej diecie i inne uwagi 
 

 
 
 

*Czas trwania referatu od 15 do 45 min, ogłoszenie 5 do 10 min. 
 

Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego na str. 3 i podpisanie poniższej klauzuli: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu obsługi konferencji „Pola Elektromagnetyczne ULF/ELF na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej 2019”.  

Zapoznałem(-am) się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Data       Podpis 

……………………………..…    ………………….……….…………………………………………….. 
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http://z-hotel.com/


2 
 

 
Wypełniony i podpisany  formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2019 na adres 
sekretariatu konferencji: elfkonf@igf.edu.pl . 
Prosimy o opłacenie opłaty wpisowej do dnia 5 maja 2019 na konto bankowe Instytutu Geofizyki PAN nr 

30 1130 1017 0020 1464 5420 0001 
(z tytułem przelewu: Opłata konferencyjna ELF 2019 Imię Nazwisko) 

w kwocie określonej następującymi zasadami: 

750 PLN – udział w konferencji wraz z wyżywieniem w dniach 3-5 lipca 2019 zgodnie z programem 
ramowym i dwoma noclegami w ośrodku Z-Hotel, tj. 3/4 lipca oraz 4/5 lipca 2019 

450 PLN – specjalna opłata wpisowa dla studentów, doktorantów, emerytów (obejmuje wyżywienie i dwa 
noclegi 3-5 lipca 2019 jak wyżej)  

500 PLN – udział w konferencji z wyżywieniem w ośrodku Z-Hotel w dniach 4 i 5 lipca zgodnie z 
programem ramowym bez zakwaterowania w ośrodku Z-Hotel lub udział w konferencji 4 albo 5 lipca z 
wyżywieniem i jednym noclegiem w ośrodku Z-Hotel tj. 3/4 lipca albo 4/5 lipca 2019 

250 PLN – udział w jednym dniu konferencji z wyżywieniem, t.j. w dniu 4 albo 5 lipca 2019  zgodnie z 
programem ramowym, bez noclegu w ośrodku Z-Hotel. 

Zakwaterowanie w ośrodku Z-Hotel w pokojach 2-osobowych, w miarę możliwości dla 1-os.użytkowania. 
Nocleg w ośrodku obejmuje śniadanie. 
W środę, 3 lipca 2019, planujemy zakwaterowanie przyjezdnych w ośrodku Z-Hotel. 
We czwartek, 4 lipca 2019, początek obrad około godz. 9:00, koniec około godz. 18:00. 
W piątek, 5 lipca 2019, początek obrad około godz. 9:00, koniec obrad o godz. 15:00, następnie możliwość 
zwiedzenia Obserwatorium Geofizycznego PAN im. Stanisława Kalinowskiego w Świdrze 
http://www.igf.edu.pl/swider.php 
 
Kontakt E-mail: elfkonf@igf.edu.pl lub: 
Informacje:  tel. 22 6915821 lub adzimek@igf.edu.pl 
Formalności: tel. 22 6915813 lub azdunek@igf.edu.pl 
 
Strona internetowa  konferencji: 
http://bit.ly/ELFkonf2019 

Organizatorzy: 

Instytut Geofizyki PAN 

ul. Księcia Janusza 64 
01-452 Warszawa 
https://www.igf.edu.pl 
 
Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof 

Instytut Geofizyki PAN 
ul. Księcia Janusza 64 
01-452 Warszawa 

http://ofwzipo.igf.edu.pl 

http://www.igf.edu.pl/swider.php
http://bit.ly/ELFkonf2019
https://www.igf.edu.pl/
http://ofwzipo.igf.edu.pl/
http://ofwzipo.igf.edu.pl/
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Obowiązek informacyjny 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Instytut Geofizyki Polskiej 
Akademii Nauk (dalej „IGF”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, informuje, iż: 

1) w momencie przekazania przez Państwa danych osobowych do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
(dalej „IGF”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, IGF stanie się administratorem Państwa danych 
osobowych (dalej w treści „ADO”); 

2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: elfkonf@igf.edu.pl, drogą pocztową na adres: ul. 
Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 
którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@igf.edu.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu organizacji konferencji „Pola 
Elektromagnetyczne ULF/ELF na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej 2019”; pozostałym celem jest 
uzasadniony interes ADO. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia z PE i Rady 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); 

4) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, odmowa ich podania uniemożliwi 
realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

5) Państwa dane osobowe będą ujawniane:  
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO 
b) odmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: 

• dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO 
świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych), 

• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń, z 
zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.  

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
7) Państwa dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 

3; 
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;  
9) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych; 

10) wobec Państwa osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w 
tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu; 

11) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych. 
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