
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
na Konferencję Lekarzy Rodzinnych Województwa Zachodniopomorskiego 

w dniu 23.11.2019 r. 
Hotel Senator ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno 

 
Zgłaszam udział w Konferencji  i proszę o wystawienie faktury zgodnie  

z następującymi danymi: 
 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:…………………………………………..………………………………… 
 

Telefon………………………………….. 

Dane praktyki/podmiotu: 
 

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

* zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w formularzy zgłoszeniowym na konferencję   

 

……………………………………………………… 
data i podpis uczestnika 

 

Opłata konferencyjna (obejmuje  udział w wykładach, obiad 23.11.2019, przerwy kawowe, 

materiały informacyjne, certyfikat). 

 – członek KLRwP ( opłacone składki do roku 2019) –  70 zł      TAK  NIE** 

–  rezydent medycyny rodzinnej (członek KLR)      –  bezpłatnie      TAK  NIE** 

–  uczestnik nie będący członkiem KLRwP    –  140zł     TAK  NIE** 
W przypadku zgłoszenia udziału w dniu Konferencji obowiązuje opłata dodatkowa – 50 zł 
 

Dodatkowo płatna kolacja 23.11.2019. godz. 20.00 –  150 zł brutto/1osoba     
Uwaga: Kolacja niefinansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE  
 

 TAK   -   liczba osób ……        
     

 NIE 
 

Dodatkowo płatny nocleg ze śniadaniem: 
 

 Pokój 1-osobowy(liczba pokoi ograniczona)  

w cenie 220,00zł  

 22/23.11.2019 - …. osób 

 23/24.11.2019 - .… osób 

 Miejsce w pokoju 2-osobowym  
w cenie 140zł 

 22/23.11.2019 - .… osób 

 23/24.11.2019 - .… osób 
 

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, kończy o godz. 12.00 
Nazwisko i imię  osób zamieszkujących:  

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



Wszelkie informacje organizacyjne 
 Jolanta Tymczyszyn 

 
tel: 601778542 biuro: 94 35 42260, 
e-mail: biuro@poltouristik.pl 
 

Łącznie zobowiązuję się do opłaty w wysokości ……………………… zł 
 

……………….……………………………………. 
podpis lekarza 

     
Zgłoszenie do dnia 30.10.2019 przy rezerwacji noclegów,  
          do dnia 9.11.2019 – tylko udział w Konferencji  
 

Zgłoszenie należy  przesłać na adres e-mail: biuro@poltouristik.pl 
 

Płatność przelewem na konto Organizatora pomocniczego: 
 

B.T. POLTOURISTIK S.c. Lewandowska & Tymczyszyn 
ul. Zwycięzców 15,  78-100 Kołobrzeg 

 

Nr konta: BANK: BRE BANK SA PL 51 1140 2017 0000 4502 0861 9878 

Z dopiskiem: Konferencja Lek. Rodz. 2019 

 
 

  

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników konferencji 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych (Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016 r. – zwanego dalej RODO) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B.T. Poltouristik Spółka Cywilna Lewandowska i Tymczyszyn z siedzibą w Kołobrzegu 
przy ul. Zwycięzców 15, NIP 671-107-37-46 (zwany dalej Administratorem), reprezentowany przez Jolantę Tymczyszyn i Hannę Lewandowską; 

2) z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby lub przez email: biuro@poltouristik.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w związku z organizacją i wzięciem udziału w Konferencji 

Lekarzy Rodzinnych Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Neuropsychiatria w gabinecie lekarza rodzinnego”, która odbędzie się w 
dniu 23.11.2019 r. w Dźwirzynie, w celach związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzeniem list uczestników, 
rozliczeniem,  przygotowaniem certyfikatów, przesłaniem materiałów pokonferencyjnych; 

4) podstawą przetwarzania jest w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.(RODO) Pana/Pani zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie główny organizator konferencji Kolegium Lekarzy Rodzinnych Oddział Zachodniopomorski, 
firmy uczestniczące w organizacji konferencji oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczenia konferencji, jak również w sytuacjach przewidzianych w 

przepisach prawa mogą być  przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;  
7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-
193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl; 

9) ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 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 siedziby Administratora, bądź adres e-mailowy: biuro@poltouristik.pl;  

10) podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie 

będzie możliwy udział w konferencji; 
11) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym; 
12) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o 

profilowaniu. 

* zapoznałem się i potwierdzam  przyjęcie do wiadomości informacji zawartych w klauzuli 

informacyjnej  dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku  z organizacją konferencji 
 
 

 ………………………………………………………… 
data i podpis uczestnika 

*wymagane      **niewłaściwe skreślić 
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