


Dane uczestnika
Imię:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko:  ..................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................................................................................................................................

Tel. kom.:  ...................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia: : .......................................................................................................................................................................................................

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

 

Dane do faktury: 
Jeśli potrzebuje Pani/Pan fakturę, proszę wypełnić poniższe pola.
Brak danych oznacza rezygnację z otrzymania faktury.

Uwaga!
1.  Faktura może być wystawiona tylko na instytucję/osobę, która dokonała opłaty. Jeżeli wpłata została  
    dokonana z prywatnego konta, nie jest możliwe wystawienie faktury na instytucję.

2. Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną. Wersję papierową można otrzymać po zgłoszeniu  
    takiej potrzeby organizatorom.

3. NIFC wystawia faktury pro forma z terminem płatności do 7 listopada 2022.

4. NIFC wystawiając faktury za Konferencję nie może stosować stawki VAT ZW.

5. Szczegóły w Regulaminie VI Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Muzyki Szkół  
   Ogólnokształcących online.

Nabywca:
Imię i nazwisko/Nazwa instytucji:   ...........................................................................................................................................................................

Adres:   ...........................................................................................................................................................................................................................................

NIP:  .........................................................................................................................................................................................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IV Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki 
17-19 listopada 2022 roku



Odbiorca:
Imię i nazwisko/Nazwa instytucji:  ............................................................................................................................................................................

Adres:  ............................................................................................................................................................................................................................................
Adres mailowy, na który ma być przesłana faktura do realizacji:

 

Warunki uczestnictwa w Konferencji: 
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy wysłać mailem  
 na adres:  wkrawczynska@nifc.pl.

2. Wpłata 300 zł na konto bankowe Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. 
 W tytule proszę napisać „Konferencja dla Nauczycieli Muzyki 2022 imię nazwisko” 
 (np. „Konferencja dla Nauczycieli Muzyki 2022 Jan Kowalski”).
 Cena 300 zł obejmuje udział we wszystkich częściach konferencji.  
 Numer konta zostanie podany drogą mailową wraz z potwierdzeniem odebrania  
 zgłoszenia przez Organizatora.

 Termin przyjmowania zgłoszeń: 4 listopada 2022 r.
 Termin dokonywania wpłat za udział w Konferencji: 7 listopada 2022 r.
UWAGA: W razie rezygnacji z udziału w Konferencji przed dniem 7 listopada 2022 r., jak również  
w przypadku opłacenia Konferencji przy braku miejsc, Instytut zwraca całość wpłaconej kwoty.  

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 7 listopada 2022 roku uczestnikowi nie  
przysługuje zwrot kosztów.

Informacje techniczne 
1. Czy preferuje Pani/Pan posiłki tradycyjne czy wegetariańskie?

2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach dysponuje pokojami 1-3-osobowymi. Jeśli ma Pani/Pan  
 preferencje dot. kwaterunku (np. są osoby, z którymi chciałaby Pani / chciałby Pan być  
 zakwaterowana/y), proszę opisać je poniżej.

UWAGA: Preferencje dotyczące zakwaterowania będą uwzględniane w miarę możliwości lokalowych.  
W szczególności informujemy, że pokoi 1-osobowych jest zaledwie kilka.



3. Organizator zapewnia transport z Warszawy do Radziejowic i z powrotem. 
 Czy chciałaby Pani / chciałby Pan z niego skorzystać?

4. Czy planuje Pani/Pan wziąć udział w oprowadzaniu po wystawie czasowej w Muzeum Narodowym:  
 Przesilenie. Malarstwo północy 1880-1910 (19.11.2022r. g. 17.00)?

 

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, Instytut informuje 
Uczestnika, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą  
     w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa;
2) Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą:  
 poczty tradycyjnej na adres ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poczty elektronicznej  
 na adres iod@nifc.pl; 
3) Dane osobowe Uczestnika  przetwarzane są w celu:
 a. organizacji i przeprowadzenia Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie  
     VI Ogólnopolskiej Konferencji dla Muzyki Szkół Ogólnokształcących online - art.6. ust.1 lit. b RODO
     b. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych  
         art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
     c. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez  
         Organizatora – art. 6 ust.1 lit. f RODO;
     d. rozpowszechnienia wizerunku na podstawie zgody prawno-autorskiej - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4) Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: audytor, doradca 
 prawny lub finansowy, banki, podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie oraz innym podmiotom  
 zaangażowane w realizację działań związanych z organizacją Konferencji;
5) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji  
 i przeprowadzenia Konferencji oraz  przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych   
 osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony  
 przed takimi roszczeniami.  
 Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres niż wskazany powyżej, jeżeli taki okres wynika  
 z mających zastosowanie przepisów prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu  
 o wyrażoną zgodę Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody;



6) Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania,  
 usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich  
 przeniesienia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez  
 wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
 Osobowych);
8) Uczestnik nie będzie podlegał decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9) Obowiązkowe jest podanie danych osobowych, których przetwarzane będzie następować na podstawie  
 przepisów prawa, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w Konferencji. Podanie  
 pozostałych danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jest ono dobrowolne.

Kontakt:
Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
+48 22 44 16 259 (pon.-pt. 9.00-16.00), 
e-mail: wkrawczynska@nifc.pl

Miejscowość i data, odręczny podpis


