
IV. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
„SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ -

WYMIAR INFORMACYJNY”

DANE KONTAKTOWE

STRESZCZENIE / GŁÓWNE ZAGADNIENIA WYSTĄPIENIA

Prosimy o odesłanie skanu wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA na adres: bow@wsiz.rzeszow.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 WRZEŚNIA BR. Ilość miejsc ograniczona.

TEMAT PREZENTACJI / WYSTĄPIENIA

IMIĘ 

NAZWISKO

TYTUŁ NAUKOWY

INSTYTUCJA

FUNKCJA 

ADRES

TELEFON

ADRES E-MAIL

TERMIN KONFERENCJI: 
17 października 2019 r., godz. 1000

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (Klub Akademicki)

Wysłanie karty 
zgłoszenia

DO 16 WRZEŚNIA 2019 R. DO 20 WRZEŚNIA 2019 R.

Informacja dla uczestników
o akceptacji zgłoszenia

WAŻNE DATY

KARTA ZGŁOSZENIA W ROLI PRELEGENTA



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie 
niezbędnym do organizacji IV. Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczna odpowiedzialność administracji 
publicznej - wymiar informacyjny”.

Wyrażenie poniższych zgód jest wymagane

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w publikacjach w formie 
tradycyjnej i elektronicznej związanych z organizacją IV. Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczna odpowiedzial-
ność administracji publicznej - wymiar informacyjny” zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

Ja niżej podpisany/a potwierdzam chęć udziału w IV. Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczna odpowiedzialność 
administracji publicznej - wymiar informacyjny” w roli prelegenta.

ZAKWATEROWANIE REZERWACJA SPRZĘTU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

TAK

podpis

NIE
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY + EKRAN

INNY SPRZĘT (jaki?): 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „RODO”) 
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). 
2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji IV. Ogólnopolskiej Konferencji 
„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej - wymiar informacyjny” na podstawie udzielonej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia konferencji. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

miejscowość i data podpis

miejscowość i data podpispodpis

Ilość miejsc ograniczona / Decyduje kolejność zgłoszeń

Prezentacje multimedialne prosimy przygotować w formacie 16:9

Szczegółowe informacje i wytyczne dot. publikacji referatów w monografii pokonferencyjnej 
zostaną przesłane do prelegentów w późniejszym terminie 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ewa Papiewska-Borkowska 

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Wojciech Dyląg

Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Rzeszowie

Prorektor WSIiZ ds. Nauki
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Katedra Nauk o Polityce i Administracji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Województwie Podkarpackim

Przesłane propozycje wystąpień zostaną przeanalizowane przez Komitet Organizacyjny. Autorzy wybranych 
zgłoszeń zostaną zaproszeni do wystąpienia w czasie konferencji oraz będą mieli możliwość opublikowania 

pełnego tekstu referatu w materiałach pokonferencyjnych.

miejscowość i data

17 866 12 54 / 17 866 14 01 bow@wsiz.rzeszow.pl


