
 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji międzynarodowej 

Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń 

Cieszyn, 20 listopada 2019 roku 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….………………………………………. 

Tytuł (stopień) naukowy 

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

Miejsce zatrudnienia (adres) 

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

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

Telefon  służbowy  ….………………………………e-mail………………………..………………………………………… 

Telefon    prywatny………………………………..................................................................................... 

Adres do korespondencji 

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

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

Temat wystąpienia: 

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

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

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

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

Tematyka wystąpienia wpisuje się w zagadnienie (prosimy podkreślić właściwe): 

1. Nierówność płci w odniesieniu do edukacji. 

2. Osoby z niepełnosprawnością w praktyce edukacyjnej. 

3. Szanse i bariery w edukacji osób starszych. 

4. Pochodzenie etniczne a szanse i osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

5. Ostracyzm czy akceptacja? Osoby o odmiennej orientacji seksualnej w instytucjach 

edukacyjnych. 

6. Lekcje religii czy nauka o religiach? Wierzący i niewierzący w szkole. 

7. Kapitał społeczno-kulturowy a przebieg i rezultaty kształcenia. 

8. Nauczyciele – w pracy z Innymi. Przygotowanie, kwalifikacje, potrzeby. 

9. Poprawa szans edukacyjnych na wsiach i w małych miastach — możliwości, podmioty 

działań. Przykłady dobrych praktyk. 

10. Rola i możliwości samorządów we wdrażaniu równej i sprawiedliwej edukacji. 

11. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia edukacyjne na rzecz edukacji równościowej. 
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Rodzaj wystąpienia (referat, komunikat z badań, plakat). Prosimy zaznaczyć odpowiednie.  

 
Podpis……………………………………………. 

 
UWAGA! 

 
Uprzejmie prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia o zgodzie na 

wystawienie faktury bez podpisu oraz podanie niezbędnych danych: 

 
 

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... 

upoważniam Fundację PARADYGMAT do wystawienia faktury potwierdzającej uczestnictwo 

w konferencji międzynarodowej Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń bez 

mojego podpisu. 

 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Instytucja: 

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

Adres, na jaki ma być wystawiona faktura: 

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

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

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

NIP:    ……………………………………………………..…REGON:…………………………………………………………….…. 

 
DATA: ……………………………….......... PODPIS:……………...…………………………………………… 

 
 

Informujemy, że wystawianie faktur możliwe jest wyłącznie na osobę lub instytucję 

dokonującą opłaty konferencyjnej. 

 
 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji międzynarodowej 

Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń, Cieszyn, 20 listopada 2019 r. 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

reprezentowany przez Rektora. Lokalnym Administratorem Danych jest Dziekan Wydziału 

Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Może się Pani/Pan skontaktować z 

Lokalnym Administratorem Danych w następujący sposób: 

a. listownie na adres: ul. Bielska 62, 43- 400 Cieszyn 

b. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl 

2. Inspektor ochrony danych 

mailto:administrator.danych@us.edu.pl
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Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

a. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

b. przez e-mail: iod@us.edu.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz 

f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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): 

a. Pani/Pana zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w postaci 

zdjęcia, wykonanego podczas konferencji, w celach informacyjnych i promocyjnych 

(art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

b. prawnie uzasadniony interes realizowany przez uczelnię lub stronę trzecią, poprzez 

wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół 

większej całości (a nie główny motyw zdjęcia) wykonanego podczas konferencji, w 

celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

c. wykonanie zadania publicznego uczelni, polegającego w szczególności na 

upowszechnianiu osiągnięć nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności 

lokalnych i regionalnych, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji i 

organizacji konferencji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie 

ww. celu. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne 

do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Organizator przewiduje 

przygotowanie i kolportaż materiałów pokonferencyjnych wśród uczestników konferencji. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym podmiotom zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez 

wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e- 

mailowy Lokalnego Administratora Danych; 

mailto:iod@us.edu.pl
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b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe 

oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania; 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze 

względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy 

Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym 

na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji zadania publicznego. 

UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można 

wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację; 

g. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu; 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

rozpowszechnienie mojego wizerunku na zdjęciach, wykonanych podczas konferencji 

międzynarodowej Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń w Cieszynie w dn. 

20 listopada 2019 r., przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 

12, 40 - 007 Katowice, w celach informacyjnych i promocyjnych. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, w tym publiczne udostępnienie za pośrednictwem 

dowolnego medium, w tym na stronach internetowych administrowanych przez Uniwersytet 

Śląski. 

 
 

 
…………………………………….. 

Czytelny podpis 


