
Formularz zgłoszeniowy do konkursu UG Talks. Slam 

naukowy Online 

 

Imię i nazwisko prelegenta:  

Status (niepotrzebne 

skreślić): 

Student/doktorant 

Wydział, kierunek studiów, 

rok studiów: 

 

Adres email:  

Telefon kontaktowy:  

 

Tytuł wystąpienia: 

 

 

Abstrakt wystąpienia (do 300 słów) 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam iż zapoznałem/am się oraz akceptuję postawienia regulaminu 

Konkursu UG Talks. Slam naukowy, którego organizatorem jest Uniwersytet 

Gdański 

 

............................................ 

(podpis prelegenta) 

KLAUZULE ZGODY 

Tak [ ] Nie [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją 

Konkursu UG Talks. Slam naukowy Online zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

Tak [ ] Nie [ ] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczenie  usług  

drogą  elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany przeze mnie adres e-mail w celach 

związanych z organizacją i realizacją konkursu UG Talks. Slam naukowy. Zgoda jest 

dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na 

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

wycofaniem. 

Tak [ ] Nie [ ] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczenie  usług  

drogą  elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms lub głosowej 

na podany numer telefonu w celach związanych z organizacją i realizacją regulaminu UG 

Talks. Slam naukowy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

.............................................(podpis prelegenta) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Organizator konkursu informuje, iż:  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją 

konkursu UG Talks. Slam naukowy Online. 

mailto:poin@ug.edu.pl

