
Konferencja Technologów 
Przetwórstwa Owoców i Warzyw Formularz Rejestracji

1. Imię 2. Nazwisko

5. Telefon

8. Tytuł prezentacji / posteru (pole nieobowiązkowe)

6. Adres e-mail

3. Stopień/Tytuł naukowy 4. Firma / Instytucja

7. Rodzaj prezentacji:

10. Zamawiam nocleg wraz ze śniadaniem w formie bufetu)

11. Preferencje noclegowe: (Proszę zaznaczyć tylko jedną możliwość)

9. Opłaty (* uwaga - opłata nie obejmuje noclegów. Proszę zaznaczyć tylko jedną możliwość)

komunikat ustny

tak

tak

pokój jednoosobowy (240 zł/os.)

pokój dwuosobowy (160 zł/os.) 
Proszę zakwaterować mnie z (imię i nazwisko):

nie

13. Proszę o przygotowanie menu wegetariańskiego: tak nie

nie

490 zł – członek PTTŻ, opłata wczesna (do 31 marca 2022)*

520 zł – opłata wczesna (do 31 marca 2022)*

520 zł – członek PTTŻ, opłata późna (do 29 kwietnia 2022)*

550 zł – opłata późna (do 29 kwietnia 2022)*

poster bez prezentacji / bez posteru

12.  Zamawiam dodatkowy nocleg z 25 na 26 maja 2022 (Cena za noc w pokoju jednoosobowym to 240 zł/os., cena za 
noc w pokoju dwuosobowym to 160 zł/os. Cena obejmuje nocleg i śniadanie w formie bufetu.  

14. Dane do faktury (Instytucja, adres pocztowy, NIP):

15. Uwagi: (pole nieobowiązkowe)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie jest administratorem danych zbieranych w zakresie 
niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia XIII Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw.

Do wniosku proszę dołączyć zaświadczenie o członkostwie w PTTŻ (np. zaświadczenie podpisane przez Prezesa Oddziału)

* – nocleg z 26 na 27 maja 2022 wraz ze śniadaniem w formie bufetu. Ilość miejsc noclegowych w pokojach jednooso-
bowych jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie konferencyjnym Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do zakwaterowania w innym obiekcie niż miejsce konferencji.

Ilość miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych jest ograniczona).  
W przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie konferencyjnym Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do zakwaterowania w innym obiekcie niż miejsce 
konferencji.)
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Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Warszawie wyłącznie w celu przygotowania i przeprowadzenia XIII Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców  
i Warzyw w dn. 26-27 maja 2022.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:
1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli 
przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
2. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 
marketingiem bezpośrednim,
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym.
3. przenoszenia moich danych osobowych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
konferencji.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konferencji.
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