
 

 

 
 

 
  

 

 

POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA, KATEDRA ODLEWNICTWA I 

SPAWALNICTWA 

35-036 Rzeszów, ul. Żwirki i Wigury 2 

Tel. (17) 743-24-55, (17) 743-24-59 

zois@prz.edu.pl 

VI PODKARPACKIE SEMINARIUM SPAWALNICZE   
 

Politechnika Rzeszowska -  21.05.2020 r. 

 

Formularz zgłoszenia 
 

Dane uczestnika 

 

Imię: ............................................................................................................................................ 

 

Nazwisko:.................................................................................................................................... 

 

Tytuł/Funkcja: ............................................................................................................................. 

 

Instytucja: .................................................................................................................................... 

 

NIP instytucji: ............................................................................................................................. 

 

Adres: .......................................................................................................................................... 

 

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

 

Nr telefonu: ................................................................................................................................. 

 

Adres e-mail:................................................................................................................................ 

 

 

 

Opłatę za uczestnictwo w wysokości 150 zł/osoba prosimy wpłacać na konto: 

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie 
Nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445 

SWIFT CODE PKOPPLPW /dotyczy wpłat zagranicznych/ 

Tytuł wpłaty: Seminarium Spawalnicze 

 

Jednocześnie przypominamy, że powyższa opłata w całości zasila konto 

Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa  na cele dydaktyczne. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą lub pocztą e-mail do 31 marca 2020 r. na 

podany niżej adres. 

 
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego 

Łukasiewicza, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia cyklicznego Podkarpackiego 
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Seminarium Spawalniczego oraz publikacji materiałów z seminarium. Przyjmuję do wiadomości, iż 

administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska (al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 

Rzeszów). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim 

zostały zebrane. 

 

.............................. 
           data i podpis 
 
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego 

Łukasiewicza w celu informowania mnie o kolejnych edycjach seminarium. 

 

 

.............................. 
           data i podpis 

 

 

 

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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska z siedzibą przy al. 

Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl. 

2.  Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji a od dnia 25.05.2018 r. Inspektora Ochrony 

Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: abi@prz.edu.pl. 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Podkarpackiego 

Seminarium Spawalniczego oraz publikacji materiałów z Seminarium. 

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu informowania o kolejnych edycjach 

Seminarium. 

5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ww. Rozporządzenia (zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych). 

6.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

8.  Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, 

stanowiącej podstawę tego przetwarzania. 

9.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. obecnie do Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. do organu będącego jego następcą). 

11.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 

profilowaniu). 
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