
 

 

Formularz zgłoszeniowy 
KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA WYZWANIA DLA OPIEKI PALIATYWNEJ I XIII JESIENNE WARSZTATY         

dla PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ  W JARNOŁTÓWKU 

Termin: 20-22 WRZEŚNIA 2018r.                                                         Miejsce:ZDW Jarnołtówek Ośrodek „Ziemowit” 

 Dane uczestnika   

Imię i nazwisko 
 

 

Stanowisko/tytuł naukowy 
 

 

Miejsce pracy/komórka organizacyjna 
 
 
 

 

Nr telefonu               
                                

Adres email 

Dane do wystawienia faktury  

Nazwa instytucji / adres 
 
 
 

 

Nr telefonu/ fax                                                                                                   NIP  

Opłata                
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i opłacam regularnie składki członkowskie* 

                                 
                                  opłata: 350,00zł 

 
Pozostali uczestnicy* 
 

                                 opłata: 400,00 zł 
 
*proszę zaznaczyć odpowiednie 

 

 

Opłata obejmuje:  udział w  konferencji, warsztatach, materiały szkoleniowe, 2 noclegi ze śniadaniami, 1 obiadokolacja, 1 

obiad, 1 kolacja, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. 

Formularz zgłoszenia należy przesłać wraz z dowodem wpłaty z dopiskiem „KONFERENCJA 2018” oraz podając imię i nazwisko 

uczestnika  na adres:  

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,  

42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45a,  tel./fax: (034)3605491 lub na adres e-mail: biuro@ptpop.pl  
osoba do kontaktu: Gradoń Beata tel. 501046657 

Wpłatę prosimy dokonać na konto  

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej PeKaO SA o/ Częstochowa: 62124012131111001012771960 

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa: do 29 czerwca 2018r.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 15 sierpnia 2018r. 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                                  Podpis                                                          

mailto:biuro@ptpop.pl


 

 

ZGODA NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych (w postaci imię i nazwisko, stanowisko/tytuł naukowy, miejsce pracy, dane 

kontaktowe) przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej z siedzibą                            

na ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa. 

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis) 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem i odbiorcą moich danych jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki 

Paliatywnej z siedzibą na ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa, kontakt: biuro@ptpop.pl 

2. Moje dane są przetwarzane w celu realizacji Konferencji naukowo-szkoleniowej                

„Wyzwania dla Opieki Paliatywnej i XIII Jesienne warsztaty dla Pielęgniarek Opieki Paliatywnej”      

w Jarnołtówku, zwanej dalej „Konferencją”, m.in. zapisy na konferencję, potwierdzenie obecności, 

kontakt w celu informacyjnym). 

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu realizacji 

Konferencji.  

4. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do 

wzięcia udziału w Konferencji.  

5. W dowolnym momencie posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej 

cofnięciem.  

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy RODO.    


