Zakład Edukacji Muzycznej
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
oraz
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Feliksa Nowowiejskiego
ul. Staromłyńska 13
70-561 Szczecin

Formularz zgłoszenia
na
Konferencję Naukowo - Metodyczną
Teoria muzyki w praktyce
Specyfika kształcenia
w szkole muzycznej I i II stopnia
w dn. 23 - 24 listopada 2018 w Szczecinie
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko:

Stanowisko/Przedmiot:
Szkoła/Uczelnia:
Adres mailowy uczestnika:

JEŚLI KONIECZNA JEST FAKTURA VAT, PROSZĘ O JEJ WYSTAWIENIE na płatnika:
Instytucja:
NIP:
Adres:

ZGŁASZAM CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI NAUKOWEJ.
PODAJĘ TEMAT WYSTĄPIENIA:
Temat:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji promocji i rekrutacji na konferencję
zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie (70-562) przy pl. Orła Białego 2. Inspektor Ochrony Danych
w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem mail: iod@akademiasztuki.eu . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji procesu
promocji i rekrutacji. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanego celu.

.........................................................
Miejsce i data

……………………………………
Podpis uczestnika Konferencji

Wydział Edukacji Muzycznej, Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Staromłyńska 13

