
 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
 

 

Niniejszym zgłaszam udział w Konferencji 

 
Temat konferencji: „Postaw na Polską Markę” 

Miejsce:  

Data:  

 
 

Imię: Telefon: 

 

Nazwisko: E-mail: 

Nazwa i adres instytucji: 

 

Proszę wybrać panel dyskusyjny, w którym chce Pani/ Pan uczestniczyć: 

□ 
Certyfikacja/ jakość 

□ 
Marka Polskiej Gospodarki 

□ 
Sprzedaż i dystrybucja 

□ Edukacja – patriotyzm konsumencki 

□ Bariery dla przedsiębiorców na rynku wewnętrznym 

□ 
Rozwój eksportu poprzez e-commerce (handel elektroniczny) 

□ 
Ocena działalności instytucji finansowych we wsparciu działalności eksportowej firm 

 

 



 

 

 Proszę o wybór diety: 

□ Zwykła 

     □ Wegetariańska 

     □  Bezglutenowa 

     □  Wegańska 

Czy jest Pani/ Pan osobą niepełnosprawną? 

□ Tak 

□ Nie 

Jeśli tak, to jaki rodzaj niepełnosprawności Pani/ Pana dotyczy: 

□ ruchowa 

□ wzrokowa 

□ słuchowa 

□ osoba głuchoniewidoma 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rejestracji na konferencję pn. 

Postaw na Polską Markę”. 

□ Tak 

□ Nie  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia w celu zapewnienia przez 

organizatora technicznych warunków umożliwiających mi uczestnictwo w imprezie. 

□ Tak 

□ Nie 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w postaci fotografii lub na 

filmie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem konferencji „Postaw na 

Polską Markę” poprzez  umieszczenia relacji fotograficznej i/lub filmowej z konferencji na stronie 

internetowej MPiT i jego profilach w mediach społecznościowych.  

□ Tak 

□ Nie 

 

 

*Podpis 

 



 

 

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie na 

adres e-mail: konferencja@crps.pl 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Nr tel. 690 901 205 lub 533 316 131 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z 
siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 273 82 97 (22 262 98 99, 22 262 98 55). 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgodę 

podmiotu danych. 
4. Dane dotyczące Pani/Pana szczególnych potrzeb będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 RODO 

to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z: 

a) rejestracją na konferencję „Postaw na Polską Markę”, 
b) zapewnieniem przez organizatora technicznych warunków umożliwiających osobom z 

niepełnosprawnościami uczestnictwo w imprezie, 
c) promowaniem konferencji.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie 
odrębnych przepisów. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. 
8. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach będą przetwarzane w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem konferencji. 
9. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być użytkownicy strony internetowej MPiT i 

jego profili w mediach społecznościowych. 
10. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: konferencja@crps.pl  

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji udziału 
w konferencji „Postaw na Polską Markę”. 
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