XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
„FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”
Kraków, 26-28 września 2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane uczestnika
Nazwisko i imiona, adres email
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………….
Kwota wpłaty:

Data wpłaty:

Dane do faktury
Pełna nazwa instytucji zgłaszającej/ Imię i nazwisko osoby prywatnej

Adres (z kodem pocztowym):

tel. kontaktowy, Fax.:

NIP:

e-mail:

Preferowana forma prezentacji
Wystąpienie plenarne

Temat referatu

Poster

Uczestnik (bez referatu)

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
„FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”
Kraków, 26-28 września 2022 r.
TERMINY
• 5 września 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum
• 5 września 2022 r. – nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim (min. 250 słów)
i angielskim
• 12 września 2022 r. – informacja o akceptacji referatu
• 22 sierpnia 2022 r. – zgłoszenie przez firmy produkcyjne wystaw i prezentacji
• 15 września 2022 r. – nadesłanie posterów w formacie PDF i prezentacji
OPŁATY
Opłata za uczestnictwo w Sympozjum wynosi:
- w terminie do 12 września 2022 r. – 800 zł + VAT
- w terminie po 12 września 2022 r. – 1 000 zł + VAT
- dla doktorantów, studentów i emerytów – 500 zł + VAT
z możliwością zwolnienia z podatku VAT.
Opłata obejmuje:
- udział w Sympozjum w dniach 26 –28 września 2022 r.
- materiały konferencyjne,
- udział w wybranych bezpłatnych warsztatach,
- udział w uroczystej kolacji 26 września 2022 r.
- udział w wieczornym spotkaniu towarzyskim w dniu 27 września 2022 r.
Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia Geodetów Polskich
mBank konto: 14 1140 0026 0000 3522 2900 1015
z dopiskiem: Sympozjum PTFiT 2022 - „Nazwisko uczestnika“
Opłata nie obejmuje zakwaterowania.
Organizatorzy podadzą na stronie www Sympozjum propozycję hoteli w różnych standardach z wstępnym
blokiem rezerwacji dla uczestników Sympozjum (sugerowany hotel Qubus Kraków).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sympozjum-ptfit@agh.edu.pl - "Sympozjum PTFiT Zgłoszenie"
Można również dokonać zgłoszenia przez stronę SGP.
Osoby do kontaktu:
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH, e-mail: smikrut@agh.edu.pl, tel. 606 668 665
Dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH, e-mail: entice@agh.edu.pl, tel. 697 214 790
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Klauzule Informacyjne RODO
Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji szkolenia ma charakter obowiązkowy i
służy do wystawienia faktury.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Warszawie 00-043, ul. T.
Czackiego 3/5 lok 416, zwane dalej: „Administratorem”.
Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji szkolenia
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed
jej wycofaniem.
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z
organizacji szkolenia, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego
z odrębnych przepisów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;
4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez
składania podpisu z naszej strony osoby upoważnionej.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez
SGP w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204)

Data i pieczęć instytucji

….......................................................................
Czytelny podpis osoby uprawnionej

