
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
do udziału w legnickich dniach SMART CITY  

3 i 4 października 2019 r. w Legnicy 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 września 2019 r. 

 

Dane uczestnika:  

nazwa instytucji 

i siedziba 

 

 

 

 

imię i nazwisko 
 

 

stanowisko 
 

 

telefon kontaktowy 
 

 

adres e-mail 
 

 
 

 

Deklaracja udziału w wydarzeniach legnickich dni SMART CITY. Wybierz:  

 Konferencja „SMART CITY - Mobilność Miejska” – dnia 3 października 2019 r. – koszt 200 netto 

+ VAT,  dla przedstawicieli samorządu terytorialnego – udział bezpłatny,  w tym:  

 potwierdzam udział w uroczystej kolacji - dnia 3 października 2019 r.  

 Seminarium „ITS – wdrożenie i co dalej?” dnia 4 października 2019 r. – udział bezpłatny dla 

wszystkich uczestników. 
 

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie jak w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb 

realizacji wydarzenia legnickie dni SMART CITY, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  *)  

Zostałem/am poinformowany/poinformowana o możliwości wycofania mojej zgody w dowolnym momencie przetwarzania 

danych. Zostałem/am poinformowany/poinformowana o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale brak 

zgody na ich przetwarzanie będzie skutkował niemożnością udziału w wydarzeniach legnickie dni SMART CITY. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i filmów z legnickich dni SMART CITY, na których zarejestrowano mój wizerunek. *) 

 

……………………………, dnia ….………..2019 r.  
 

………………………………………. 
podpis uczestnika 

 

*)  niepotrzebne skreślić 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Już dziś zarezerwuj miejsce: konferenacja.legnica.eu 



 
 

 

Wypełniają tylko uczestnicy wydarzeń planowanych na dzień 3 października 2019 r:  

 

ZOBOWIĄZANIE DO POKRYCIA KOSZTÓW UDZIAŁU W legnickich dniach SMART CITY  

- dzień 3 października 2019 r (Konferencja „SMART CITY - Mobilność Miejska” i/lub uroczysta kolacja):   

 

 jednostki samorządu terytorialnego - udział bezpłatny, ale w przypadku nieobecności zgłoszony uczestnik 

(instytucja) zobowiązany będzie do pokrycia kosztów w wysokości 200 zł netto + VAT przelewem na konto: RF SNT 

NOT „ZM” w Legnicy, Bank PKO S.A. Nr: 63 1020 3017 0000 2102 0425 0031, po otrzymaniu faktury.  

 

 przedsiębiorcy oraz inne zainteresowane osoby: Należność w wysokości 200 zł netto + VAT  wpłacimy przelewem 

na konto: RF SNT NOT „ZM” w Legnicy, Bank PKO S.A. Nr: 63 1020 3017 0000 2102 0425 0031 do dnia 

20 września 2019 r.  

 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT oraz upoważniamy RF SNT NOT „ZM” w Legnicy do wystawiania 

faktury VAT bez naszego podpisu.  nr NIP  ................................................. 

 

 Oświadczamy, że jesteśmy zwolnieni z VAT, a środki wydatkowane na uczestnictwo  

w konferencji pochodzą w 100 % ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.* 

* zaznaczyć, jeśli są Państwo zwolnieni z VAT  

 

 NIEOBECNOŚĆ ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA NIE ZWALNIA OD ZAPŁATY.  

Warunkiem  rezygnacji z uczestnictwa w legnickich dniach SMART CITY jest przesłanie pisemnej rezygnacji na 

adres e-mail konferencja@legnica.eu. Rezygnacja przesłana do dnia 17 września 2019 r jest równoznaczna z odstępnie 

od płatności. Rezygnacja po tym terminie – skutkuje naliczeniem opłat – jak wyżej.  

 

 

………………………………………………………………. 

pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
do zaciągania zobowiązań finansowych  

 
.   

Warunkiem uczestnictwa w legnickich dniach SMART CITY jest przesłanie na adres e-mail: konferencja@legnica.eu 

do dnia 17 września 2019 r., skanów czytelnie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeniowych. 

Wzór karty zgłoszeniowej, agenda oraz pozostałe informacje organizacyjne i merytoryczne  dostępne są na stronie 

konferencja.legnica.eu. Agenda dostępna na stronie konferenacja.legnica.eu. 

 

legnickie dni SMART CITY odbędą się w Legnicy, w Hotelu QUBUS  (https://www.qubushotel.com/pl/hotel-legnica).  

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych. Noclegi można rezerwować w Hotelu QUBUS, zgodnie z ofertą dedykowaną dla uczestników 

wydarzenia. Więcej informacji na stronie konferencja.legnica.eu. ” 

mailto:konferencja@legnica.eu
mailto:konferencja@legnica.eu


 
 

 

Klauzula Informacyjna RODO. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), 

informujemy :  

Administrator danych.  

Administratorami danych osobowych są :  

1) Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego”  

w Legnicy z siedzibą w Legnicy ul. Złotoryjska 87, www.not.legnica.pl . Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail not@not.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

2) Prezydent Miasta Legnicy z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 8, https://portal.legnica.eu/  Kontakt z administratorem jest 

możliwy za pośrednictwem adresu e-mail prezydent@legnica.eu lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.  

Inspektor ochrony danych.  

Administrator danych ad. 2) powołał Inspektora ochrony danych, email iod@legnica.eu , tel. 76 72-12-187, Plac Słowiański 8,  

59-220 Legnica, pok. 24. 

Przetwarzanie danych (podstawa prawna, cele). 

Administratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia RODO. Celem przetwarzania 

będzie organizacja i dokumentowanie legnickich dni Smart City w dniach 3 i 4 październik 2019r.  

Odbiorcy, przekazywanie danych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty publiczne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Pani/pana 

dane nie będą przekazywane do innych państw (tzw. „państwa trzeciego”) i organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane przetwarzane będą do zakończenia czasu trwania legnickich dni Smart City oraz, po ich zakończeniu, w okresie 

archiwizacji dokumentów, wynikającym  z przepisów prawa.  

Pani/Pana prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO posiada 

Pani/Pan prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Niezbędność podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie 

skutkował niemożnością udziału w wydarzeniach legnickich dni Smart City.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Nie dotyczy. 
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