
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

w konferencji naukowej  „Artificial Intelligence and Human Rights” 

Kraków, 28-29 maja 2020 r. 

 

Organizatorzy konferencji przyjmują zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem niniejszego 

formularza. Formularz należy po wypełnieniu przesłać na adres 

conference2020@afm.edu.pl w terminie do 31 marca 2020 r. 

Zgłoszenia niekompletne oraz nie zawierające abstraktu w formie osobnego załącznika w 

formacie Word, maksymalnie 250 słów (w przypadku zgłoszenia udziału z referatem) zostaną 

usunięte przez organizatorów, a zgłoszenie na konferencję uznane za nieskuteczne. 

Warunkiem koniecznym do uznania zgłoszenia na konferencje za skuteczne jest otrzymanie 

mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie będzie przesłane po weryfikacji 

dokumentów w terminie do 9 kwietnia 2020 r. 

Warunkiem kwalifikacji do druku jest wygłoszenie referatu oraz uzyskanie pozytywnej 

recenzji. 

Konferencja będzie fotografowana i filmowana. 

 

Zgłaszam swój udział (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

z referatem 

bez referatu 

 

Imię i Nazwisko ....................................................................................................... 

Tytuł/stopień naukowy ........................................................................................... 

Instytucja 

..................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy .................................................................................................................... 

E-mail ........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

mailto:conference2020@afm.edu.pl


 

Dane do wystawienia faktury:  

Nazwa instytucji (prosimy o wypełnienie tylko w przypadku gdy opłatę za udział w konferencji uiszcza 

instytucja)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP (prosimy o wypełnienie tylko w przypadku gdy opłatę za udział w konferencji uiszcza instytucja)  

…………………………………………………………….. 

Tytuł wystąpienia: 

…...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Streszczenie wystąpienia (max. 250 słów) 

proszę załączyć do wiadomości email z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.  

 

Jestem jedynym autorem referatu (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

 Tak 

 Nie 

 

W przypadku współautorstwa konieczne jest złożenie oświadczenia poniżej:  
Jako współautor zgłaszanego referatu oświadczam, że posiadam upoważnienie pozostałych 

współautorów do dokonania zgłoszenia referatu oraz udziału w Konferencji w ich imieniu 

 

 

…………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 



 

Wpisanie powyższych danych i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji dla celów związanych z organizacją konferencji 

oraz na wystawienie faktury za udział w Konferencji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Krakowska 

Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż:  

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, 

ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.  

II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku 

jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl.  

III. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz f Rozporządzenia 

Ogólnego, tj. na podstawie udzielonej zgody oraz w celu organizacji i realizacji Konferencji, a także  wypełnienia 

przewidzianych prawem obowiązków oraz uprawnień Administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).  

IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji oraz 

uczestnictwa w Konferencji.  

V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa.  

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji i realizacji uczestnictwa w Konferencji, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych 

roszczeń.  

VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.  

VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można przesłać e-mailem na adres: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gustawa Herlinga 

Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.  

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych, jak również 

nie będą podlegały profilowaniu.  

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

…………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

mailto:iodo@afm.edu.pl
mailto:iodo@afm.edu.pl

