II Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych
Muzeum Zamkowe w Malborku, 25.09.2020 r.
Bibliotekarz w muzeum. Praca – współpraca – wyzwanie.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1.

IMIĘ I NAZWISKO

2.

STOPIEŃ NAUKOWY

3.

INSTYTUCJA MACIERZYSTA

4.

DANE ADRESOWE

5.

KONTAKT (tel., e-mail)

6.

TEMAT WYSTĄPIENIA
(lub jego brak)

7.

ABSTRAKT wraz ze słowami kluczowymi (max. 1000 znaków) + krótki biogram autora

Zgłoszenia przyjmujemy tylko i wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza
zgłoszeniowego, drogą elektroniczną na adres:
e.mula@zamek.malbork.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konferencji, ze względu na
panującą sytuację epidemiczną.
Muzeum Zamkowe w Malborku nie organizuje i nie zapewnia noclegów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork)
reprezentowane przez Dyrektora.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji: Bibliotekarz w muzeum. Praca – współpraca –
wyzwanie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
udziału w konferencji.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

