Promesa
dotycząca udziału w konferencji pt. "Reintegracja społeczna wobec ograniczeń
penitencjarnych i środowiskowych", która odbędzie się w dniach 11-13 grudnia
2019r. w Krynicy Zdroju w Hotelu Pegaz.
Ja

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż mam zgodę przełożonego na udział w konferencji i pokrycie kosztów
udziału.
W przypadku nie przybycia i nie wyznaczenia osoby, która weźmie udział za mnie, zobowiązuje się
opłacić poniesione przez Organizatora koszty ………….. w terminie do 20 grudnia 2019r., na konto
Stowarzyszenia Sursum Corda 68 8805 0009 0018 7596 2000 0100.
Skan wypełnionej promesy prosimy wysłać na adres: konferencja@sc.org.pl w terminie
do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak dokumentu może być potraktowany
przez organizatorów jako rezygnacja z udziału w konferencji.
W sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji prosimy o kontakt telefoniczny ze
Stowarzyszeniem Sursum Corda: 18 44 11 994 (pon. – pt. w godz. 8-16).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Sursum Corda ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz danych osobowych
zawartych w promesie w celach realizacji konferencji pt. „Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i
psychologicznych” oraz na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze Organizatora i Współorganizatora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) przez Stowarzyszenie Sursum Corda ul. Lwowska 11, zdjęć
dokumentujących realizację wydarzenia na stronie internetowej Organizatora i serwisach społecznościowych oraz materiałach
promocyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze Organizatora.
Informacje na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Celem
przetwarzana danych jest realizacja konferencji pt. „Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i
psychologicznych” oraz potrzeby promocyjne i sprawozdawcze Administratora.
2. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być w
dowolnym momencie cofnięta, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
przed jej cofnięciem.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
4. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.
6. Podane dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

……………………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………
czytelny podpis

www.konferencjakrynica.pl

