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KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159

UCZESTNIK
Imię i nazwisko
Tytuł i stopień naukowy
Instytucja
Jednostka organizacyjna
Adres miejsca pracy
DANE KONTAKTOWE
Telefon, e-mail
Adres do korespondencji

Obiad - 30,00 zł*

TAK

NIE
godz. 15.30

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH
Uwaga! Można wziąć udział w dwóch z sześciu
warsztatów – w jednym o godz. 15.30 i drugim
o godz. 16.45.
Proszę najpierw zarezerwować miejsce na dwóch
wybranych warsztatach na stronie internetowej
http://www.hortiterapia.edu.pl/warszataty.html,
a następnie znakiem X zaznaczyć w niniejszym
formularzu wybór, którego sie dokonało.

godz. 16.45

1. Masy sensoryczne w hortiterapii
2. Przyroda na skale
3. Łąka igłą tkana
4. Liście? Oczywiście
5. Ogród na papierze
6. Zaczarowane rośliny

DANE DO FAKTURY VAT
*WŁAŚCIWE podkreślić
Zgłoszenia proszę przesłać na adres agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl do dnia 9 sierpnia 2018 roku.
Wpłaty za obiad proszę dokonać do dnia 9 sierpnia 2018 roku na rachunek bankowy 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
z dopiskiem subkonto 293.61.085 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, numer REGON 000001844 w celu kontaktu w związku
z konferencją poświęconą hortiterapii.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (str. 2 zgłoszenia), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

........................................................
(data i podpis)

Polityka prywatności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Napierała, e-mail: tomasz.napierala@
up.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Konferencji naukowo-warsztatowej Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia udziału w Konferencji. W przypadku niepodania danych dział w Konferencji nie będzie możliwy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Katedrę Roślin Ozdobnych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

