
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w konferencji „90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży” 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Rocznik 

ukończenia szkoły 

 

 

 

Adres 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 
 

1. Deklaruję udział w konferencji w dniu 27 września 2019 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

2. W dniu 27.09.2019 r. o godz. 18.00 na terenie Hotelu Białowieskiego w Wiacie Hotelowej „Carska Polana” 

odbędzie się Spotkanie Integracyjne. Koszt spotkania 180 zł. 

 Zgłaszam chęć uczestnictwa w Spotkaniu  Integracyjnym                

 Nie będę uczestniczył w Spotkaniu  Integracyjnym                
(Proszę zakreślić właściwą odpowiedź) 

 

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w Spotkaniu Integrującym, deklaruję, że 

kwotę 180 zł wpłacę na konto Stowarzyszenia Rozwoju ZSL w Białowieży do 20 września 2019 r. 

Konto: 31 1240 5279 1111 0000 5722 3977 

 

Podpis…………………………………………………. 

 

 
Zostałam/em poinformowany, iż; 
1) administratorem danych osobowych uczestników jest Dyrektor TECHNIKUM LEŚNEGO W BIAŁOWIEŻY z siedzibą w Białowieży, park Dyrekcyjny 1A, kod 
pocztowy 17-230, NIP: 6030074905, REGON: 052207516 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mpientkowski@nanocom.com.pl 

3) dane osobowe będą przetwarzane: 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu organizacji konferencji i innych wydarzeń kulturalnych 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (stosowanie systemu monitoringu wizyjnego) 
4) odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty świadczące administratorowi usługi oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 
6) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne 

 

 

 

Podpisaną deklarację proszę przesłać do 9 września 2019 r. na adres e-mail: stowarzyszeniezsl@wp.pl lub 

tl@tl.bialowieza.pl,  

bądź pocztą na adres: Technikum Leśne w Białowieży, 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 1A 

Osoba do kontaktu: Anna Kulbacka tel. 604 446 125 
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