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VI KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA SITP 

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH” 
31.V.2022 r. 

KARTA UCZESTNICTWA 
UWAGA: Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konferencja@sitp-kielce.pl 

 
Dane uczestnika konferencji: 

1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………….............................................................................. 

2. Stanowisko …………………………………………………………………….............................................................................. 
3. Jednostka delegująca …………………………………………………………………….............................................................................. 
4. Dane do faktury * …………………………………………………………………….............................................................................. 
 …………………………………………………………………….............................................................................. 
5. Nr tel. kontaktowego …………………………………………………………………….............................................................................. 
6. Adres e-mail …………………………………………………………………….............................................................................. 
7. Członek SITP – oddział** …………………………………………………………………….............................................................................. 

 
* po dokonaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura o treści: 
Za udział w VI konferencji naukowo - technicznej „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” w dniu 31.V.2022 r. 

** Dot. oddziałów, które przekazały część składek członkowskich za 2021 r. do ZG SITP do dnia 15.01.2022 r. 

 
 

Koszt uczestnictwa [PLN] (kwoty brutto VAT 23%) 

Bez członkostwa SITP Członek SITP Funkcjonariusz PSP 
(woj. świętokrzyskie) 

400 350 300 
Dane konta do wpłat za udział w konferencji: 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
ul. Sandomierska 81 
25-324 Kielce 

 
Bank Spółdzielczy Kielce 
nr konta: 91 8493 0004 0010 0079 0523 0001 

warunkiem udziału w konferencji jest wniesienie opłaty minimum jeden dzień przed terminem konferencji 
(liczy się data wpływu środków na konto) 

 
 

ZGŁOSZENIE - OŚWIADCZENIE 
Dokonuję wpłaty w kwocie ................... PLN za udział wyżej wymienionej osoby w VI konferencji naukowo - technicznej 
SITP „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” w Kielcach - 31.V.2022 r. Wyrażam również zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w sposób określony na stronie nr 2 niniejszej karty uczestnictwa (PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA). 
  

Data Podpis osoby upoważnionej 

…………………………….. 

 
 
 

…………………………… 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dane osobowe uczestników Konferencji będą przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji, zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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 publ. Dz.U.UE.L.2016.119.1), w celach przeprowadzenia rekrutacji udziału w VI KONFERENCJI 
NAUKOWO - TECHNICZNEJ SITP „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH” w Kielcach 
- 31.V.2022 r. 
Podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia danych 
osobowych niemożliwy będzie Pani (Pana) udział w konferencji. 
 
Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji na wydarzenie, przetwarzane 
są przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w konferencji, w tym: przeprowadzenia 
oraz jej realizacji w celach rejestracyjnych. 
 
Jednocześnie Organizatorzy informują, że podczas konferencji będą wykonywane fotorelacje oraz zapisy filmowe, 
które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów 
informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Udział Uczestnika w ww. wydarzeniu 
jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie Jego wizerunku. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane na okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawdo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych, a także - w przypadku przewidzianych prawem - prawo 
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani (Pana) danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-0193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzania danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia. 
 

Pani (Pana) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanych, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

 

 


