
ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ  

V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 6-7 marca 2020 r. 

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3 

Prosimy wypełnić odrębną kartę zgłoszenia dla każdego z uczestników  

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…  
 

 

Firma……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

NIP/PESEL do rachunku 

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

Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale: tak/nie 

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak/nie  

Adres emailowy (koniecznie), na który potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia i wybór śniadania 

podatkowego oraz prześlemy materiały konferencyjne (ewentualnie też nr telefonu): 

 

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

Wybór śniadania podatkowego sobota 7 marca 2020.  
Proszę określić preferencje w zakresie przydziału do śniadania podatkowego liczbami od 1 

(najbardziej preferowane) do 5 – patrz więcej informacji: 

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2020-

2/ (plik: sniadania_hotele_2020) 

śniadanie A B C D E F 

preferencja       

 

Wybór menu kolacja (piątek 6.03.2020):  

 

 
Wybór menu lunchowego:  

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty 

opłaty konferencyjnej proszę kierować pocztą elektroniczną na adres: 

konferencja.podatkowa.torun@gmail.com (w tytule proszę wpisać: (TPOP 2020 wraz z 

imieniem i nazwiskiem uczestnika) 
Opłata konferencyjna: 

Standardowa  900 

Adresaci newslettera OSF, prenumeratorzy Przeglądu Orzecznictwa 
Podatkowego 

800 

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich  700 

Rejestracja do 31 stycznia 2020 r. zniżka 100 

PLN 

Zniżki nie sumują się (oprócz zniżki za wczesną rejestrację).  

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy 

kawowe, kolację dnia 6 marca 2020 r. (Dwór Artusa, Rynek Staromiejski), śniadanie 

podatkowe 7 marca 2020 r., przerwy  lunchowe 6 i 7 marca 2020 r., transport z Wydziału na 
kolację i ze śniadań podatkowych na Wydział.  

Wpłaty proszę kierować na rachunek:  

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji  

ul. W. Bojarskiego 3 

87-100 Toruń  
Bank Spółdzielczy w Toruniu: 43 9511 0000 0000 0012 2000 0040 

tytuł wpłaty: TPOP 2020” wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika. 

 

mięsne rybne wegan. bezglut. bezlaktoz. 

     

ogólne wegan. bezgluten. bezlaktoz. 

    

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2020-2/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2020-2/


 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w Toruniu (87-100) Toruń (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: „Aktualne 

problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” będą przetwarzane w 

następujących celach: 

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu ADO: 

  Przygotowanie i obsługa konferencji – na czas organizacji konferencji, 

  Przygotowanie materiałów pokonferencyjnych – na czas przygotowania  

i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji, 

  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prze okres przedawnienia tych 

roszczeń, 

  W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią 

zainteresować – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. 

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody: 

  W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji. 

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny: 

  W przypadku wystawienia faktury za płatność za udział w konferencji. 

3. Jeżeli dokona Pan/Pani płatności przelewem bankowym będziemy również przetwarzać numer Pana/Pani 

rachunku bankowego. 

4. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, ale cofnięcie to pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano do momentu wycofania zgody. 

5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego 

administratora. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich 

zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową 

wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2). 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO zawrze umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, organom administracji publicznej, sądom itp. 

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego  

w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 2 lit. b) przysługuje Panu/Pani 

prawo wycofania zgody w każdym czasie, ze skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO. 

11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy 

o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 

 

 

mailto:iod@umk.pl

