
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
w Konferencji EKSPLOBALIS 2021 

„Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania” 
 w dniach  27-29.09.2021 r. 

 

1. Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………..  

 Instytucja .................................................................................................................................................... 
 
2. Zgłaszam chęć ( proszę wstawić znak X ): 

 

uczestnictwa w Konferencji 
Zgłoszenie 

bez referatu naukowego 
 
 1500,- netto 

Prezentacja firmy na Konferencji     1000,- netto 

Ekspozycja banera, roll up, sprzętu   1000,- netto 

Ekspozycja pojazdu    2000,- netto 

3. Temat wystąpienia (artykułu, prezentacji) 

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

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

 

4. Adres do korespondencji :  

tel. ....................................................................... e-mail …………………….................................................................... 

Dane do faktury: 
Nazwa instytucji/firmy ...................................................................................................................................... 

       

Adres ................................................................................................................................................................. 
 

NIP ...................................................... 

 

Koszt uczestnictwa obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie, materiały konferencyjne, uczestnictwo  
w przedsięwzięciach towarzyszących. 
 
                                          Pieczęć i podpis osoby    

reprezentującej instytucję/firmę: 
  

Data ...............................                                       
 
                  .................................................... 

 
Kartę Zgłoszenia proszę odesłać do dnia 07 września 2021 roku. Przesłanie karty zgłoszenia stanowi 
prawnie wiążące zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w Konferencji oraz zgodę na 
wystawienie faktury VAT po 27.08.21. Rezygnacja z uczestnictwa przed 7.09.21 obliguje do pokrycia 
kosztów noclegów natomiast po tym terminie do pokrycia wszystkich kosztów związanych  
z uczestnictwem. 
 

Klauzula informacyjna: 

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej korespondencji oraz podanych na Karcie zgłoszenia uczestnictwa jest Wojskowy Instytut Techniki 

Pancernej  

i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1, 05-070 Sulejówek, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, adres e-mail: sekretariat@witpis.eu. Kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witpis.eu      

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym w procesie organizacji Konferencji EKSPLOBALIS 2021 „Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego 
– problemy i rozwiązania”. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji i wewnętrznych uregulowań Instytutu lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konferencji.  Administrator przewiduje udostępnienie danych osobowych 

podmiotowi, w którym realizowana będzie przedmiotowa konferencja. 

Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.witpis.eu (zakładka: RODO) 

Podstawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). 
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