M E D I A – W N I O S E K O A K R E DY TA C J Ę
Konferencja: Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020
Hotel Qubus, Kraków, 30.08–1.09.2020 r.
Redakcja:
Adres:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel./fax:

Imię i nazwisko:

Prasa/radio/TV:

e-mail:

Tel. kontaktowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wypełniony formularz prosimy podpisać i przesłać w wersji elektronicznej na adres fge@min-pan.krakow.pl;
Odbiór akredytacji następuje w dniu konferencji przy stanowisku rejestracji;
Udzielona akredytacja jest czasowa i dotyczy tylko konferencji odbywającej się w dniach 30 sierpnia – 1
września 2020 roku w Hotelu QUBUS Kraków (ul. Nadwiślańska 6);
Ostateczny termin składania wniosków o akredytacje upływa 28 sierpnia 2020 roku;
Akredytacje są bezpłatne, jednak ich liczba jest ograniczona, pierwszeństwo do uzyskania akredytacji posiadają
partnerzy medialni Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020;
Tylko akredytowani dziennikarze mają prawo do wykonywania zdjęć, nagrań oraz wywiadów podczas
konferencji;
Na potrzeby obsługi wydarzenia udostępniony zostanie pomieszczenie dla mediów;
Hotel Qubus Kraków posiada parking, rezerwacja parkingu i płatność we własnym zakresie. W okolicach hotelu
obowiązuje strefa płatnego parkowania od godz. 10.00 do 20.00
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podawania przyczyny.

***Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej wyłącznie w celach organizacyjnych.

Administratorem moich danych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Oświadczam, że podanie danych jest
dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
ich poprawienia oraz, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@minpan.krakow.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2) (Zgodnie z: Rozporządzeniem 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)

□ wyrażam/ □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku w celach dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji
✔

***Oświadczam, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, natomiast odmowa skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji.
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