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UCZESTNIK: 

Imię i nazwisko 
 
 

Tytuł, stopień naukowy  □ student             □ inż./mgr             □ doktor             □ profesor 

Instytucja  

Adres instytucji 
 
 

Data i miejsce urodzenia 
(dane do wystawienia certyfikatu 
uczestnictwa) 

 

DANE KONTAKTOWE: 
Telefon:  e-mail: 

WYRAŻAM CHĘĆ ZGŁOSZENIA PRACY DO PUBLIKACJI  

W INDEKSOWANYM CZASOPIŚMIE NAUKOWYM 
□ TAK             □ NIE 

Proponowany temat publikacji: 

 

WYRAŻAM CHĘĆ ZGŁOSZENIA PRACY DO SESJI POSTEROWEJ □ TAK             □ NIE 

Proponowany temat abstraktu: 

 

WYRAŻAM CHĘĆ ZGŁOSZENIA PRACY DO PREZENTACJI USTNEJ □ TAK             □ NIE 

Proponowany temat prezentacji: 

 

UCZESTNICTWO BIERNE □ TAK             □ NIE 

DATA I PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ: 
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OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH 

Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje, że zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO): 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-

mail: abi.ump@ump.edu.pl. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu: VII Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków 

systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, Poznań, 22.11.2019. 

3. Przebieg wydarzenia: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika 

szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, Poznań, 22.11.2019 jest 

relacjonowany poprzez publikację foto-relacji na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Administrator Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 

10, 61-701 Poznań informuje, że: 

- podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań w celach celów marketingu produktów i usług w tym komunikacji 

o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach do momentu wycofania 

przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do wycofania zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

- dane mogą być udostępniane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 

10, 61-701 Poznań, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji. 

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 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.U.UE.L.2016.119.1.) - od dnia 25 maja 2018 r., 

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, adres email: abi.ump@ump.edu.pl 
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Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym OŚWIADCZENIEM ADMINISTRATORA 
DANYCH. 

 
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail) przez Administratora Danych 
Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 
10, 61-701 Poznań w celach marketingu produktów i usług, w tym do komunikacji o 
promocjach i wydarzeniach, informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach. 

 TAK  NIE 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 
Poznań informacji marketingowych produktów i usług, w tym komunikacji o 
promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach 
drogą elektroniczną zwłaszcza pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-
mail, zgodnie z przepisami Ustawą z 18 lipca 2002 r. i ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

 TAK  NIE 

 
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Medycznym im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań. 

 TAK  NIE 

 

 
 
 

Data i podpis 
 


