FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
XXXVIIII SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ ZG SBP
„POPULARYZACJA REGIONALNYCH BAZ DANYCH I WIEDZY O REGIONIE”
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie 30-31 V 2019 r.)

Zgłaszam swój udział w XXXVIII Ogólnopolskim Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, które
odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1-go
Maja 5, Nowa Sala Konferencyjna).
DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Nazwa i adres instytucji delegującej

NIP instytucji delegującej

OBIADY: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Obiad: 30 maja 2019 r. 48 zł

TAK

NIE

Obiad: 31 maja 2019 r. 48 zł

TAK

NIE

Obiady w wersji wegetariańskiej

TAK

NIE

Kawiarnia-Restauracja „Staromiejska” ul. Stare Miasto 4/6/13, 10-027 Olsztyn

www.staromiejska.olsztyn.pl/
DODATKOWA ATRAKCJA: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Bilet wstępu do Muzeum Warmii i Mazur 12 zł

TAK

NIE

Prosimy o przesłanie opłat na rzecz Biblioteki związanych z uczestnictwem w spotkaniu do 20 V 2019 r.
Po 20 V 2019 r. nie będzie możliwe wycofanie opłat związanych z udziałem w konferencji.
DANE DO PRZELEWU:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
NIP 739 05 05 064
NUMER KONTA ING 50105017641000009030663653

W tytule należy dopisać nazwisko uczestnika i nazwę imprezy: XXXVIII Spotkanie Bibliografów (30-31 V
2019 r.)
NOCLEGI: Koszty podróży i noclegów pokrywa instytucja delegująca.
Noclegi ze śniadaniami przewidziano dla Państwa w Hotelu Kopernik (Aleja Warszawska 37, 10-081
Olsztyn). Prosimy o samodzielne potwierdzenie rezerwacji do 30 kwietnia br. Po 30 kwietnia 2019 r.
pokoje zostaną „uwolnione”. Za nocleg mogą Państwo zapłacić później lub na miejscu.
Recepcja: tel. 89 522 99 29; tel. kom. 669 999 057 recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info –
proszę podać imię, nazwisko, adres instytucji delegującej, typ pokoju (pokój jednoosobowy, pokój
dwuosobowy) oraz hasło rezerwacji „Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie”.

NOCLEG
CENA za nocleg ze śniadaniem
(preferencyjna dla uczestników
konferencji)

Pokoje (klasa PREMIUM)
1-osobowy
2-osobowy
198 zł
243 zł

Pokoje (klasa EKONOMICZNA)
1-osobowy
2-osobowy
153 zł
216 zł

29/30 maja

30/31 maja
Prosimy wpisać TAK przy wybranej opcji pokoju
Strona internetowa hotelu: http://www.hotelkopernik.info/;
Zgłoszenia na spotkanie należy nadsyłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres Pracowni Regionalnej i
Informatorium: region@wbp.olsztyn.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji: Anita Romulewicz (kierownik Pracowni Regionalnej i
Informatorium) Tel. tel. 89 524 90 48; 502 920 661
Uwagi dodatkowe

W związku z obowiązującymi przepisami prosimy o przesłanie oświadczenia VAT (formularz w
załączeniu) z podpisem i zaznaczonym właściwym punktem. Jest to niezbędne do wystawienia faktury
ze zwolnioną stawką VAT. Bez oświadczenia do wyżej wymienionych kwot będzie doliczony 23%
podatek VAT.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 a).
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1
Maja 5, 10-117 Olsztyn. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody
w celach związanych z realizacją konferencji oraz celami statystycznymi, w związku z przepisami
ustawy o statystyce publicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia
uczestnictwo w konferencji. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Przysługuje
Panu/Pani prawo do: dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze
przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
sposób przetwarzania danych przez administratora. Ma Pan/i także prawo wycofać wyrażoną zgodę,
bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Pani/a dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku archiwizacji danych, wynikający z
przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@wbp.olsztyn.pl.
Data i podpis uczestnika
----------------------------------------------Ja, niżej podpisany/-a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku, w szczególności w formie fotografii
i filmu, wykonanych podczas konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Rozpowszechnianie może nastąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
Data i podpis uczestnika
-----------------------------------------------

