
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SUBMISSION FORM 

 

Imię i nazwisko / Name and Surname:   ……………………………….…………………… 

Stopień/tytuł naukowy / Professional title:   ………………………………………………… 

Afiliacja / Affiliation:  ……………….……………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………. 

Telefon kontaktowy / Telephone number: ………….…………… 

 

Najnowsze publikacje (maksymalnie 5 tytułów) / Recent publications (max. 5 papers) 

 

 

Temat wystąpienia (maksymalnie 10 słów) / Paper title (max. 10 words) 

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

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

Przesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją jego oryginalności i faktem, że nie był do tej 

pory opublikowany. / Submission will imply that the text is original and not being considered 

for publication elsewhere. 

Słowa kluczowe (do pięciu wyrazów) / Key words (up to 5 words) 

 

Abstrakt (od 300-500 wyrazów) / Abstract (300-500 words) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mych danych osobowych z tytułu zgłoszenia udziału lub udziału w II Konferencji Naukowej „Węgiel: 

duchowość”. 

Klauzula informacyjna, dotycząca ochrony danych osobowych, dla osób, które zgłaszają chęć wygłoszenia referat: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Pani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia i analizy zgłoszenia wygłoszenia referatu na II Konferencji Naukowej „Węgiel: duchowość” a następnie stworzenia 

i wykorzystywania dokumentacji pokonferencyjnej. Dane będą przechowywane do zakończenia okresu przechowywania wynikającego z Jednolitego Rzeczowego 

Wykazu Akt obowiązującego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania oraz żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Klauzula informacyjna, dotycząca ochrony danych osobowych, dla osób, które zostaną zaproszone do wygłoszenia referatu: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ulicy Jodłowej 59 w Zabrzu. Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 

litera b) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zgłoszenia wygłoszenia referatu na II Konferencji Naukowej „Węgiel: 



duchowość” a następnie stworzenia i wykorzystywania dokumentacji po- i konferencyjnej. Dane będą przechowywane do zakończenia okresu przechowywania 

wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych 

danych, ich sprostowania, przeniesienia oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Do obu klauzul: kontakt do inspektora ochrony danych: iod@muzeumgornictwa.pl 
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