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TYTUŁ PRACY1 

PROMOTOR/OPIEKUN NAUKOWY 

JESTEM 

  UCZNIEM   STUDENTEM   DOKTORANTEM 

FORMA UCZESTNICTWA W PRZYPADKU BRAKU ZAKWALIFIKOWANIA REFERATU DO SESJI PLENARNEJ 

  WYKŁAD 

  PLAKAT 

  WOLNY SŁUCHACZ 

  CHCĘ ZAPREZENTOWAĆ REFERAT NA SESJI PLAKATOWEJ 

  CHCĘ UCZESTNICZYĆ W KONFERENCJI JAKO WOLNY SŁUCHACZ 

  REZYGNUJĘ Z KONFERENCJI 

  NIE DOTYCZY 

………………………………………………………………….. 

(podpis uczestnika) 

………………………………………………………………….. 

(podpis promotora/opiekuna naukowego) 

1 Gdy forma uczestnictwa to „wolny słuchacz” pozostawić puste. 



REGULAMIN KONFERENCJI 

Zgoda nr 1 

Akceptuję powyższy regulamin. 

Zgoda nr 2 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanego abstraktu i referatu w materiałach pokonferencyjnych oraz innych 
materiałach wraz z wszystkimi danymi przesłanymi w abstrakcie i referacie oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie 
przesłanych materiałów przez Urząd Transportu Kolejowego. 

1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Transport Kolejowy 2018: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, 
zwana dalej: Konferencją, odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie. 

2. Organizatorem Konferencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej Organizatorem. 

3. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników, a ich akceptacja stanowi warunek uczestnictwa 
w Konferencji. 

4. Uczestnik może wziąć udział jako wygłaszający referat lub jako wolny słuchacz. 

5. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest przestrzegać terminów i postanowień zawartych w przesyłanych Komunikatach 
i informacjach. 

6. Przesłany referat nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 880 
z późn. zm.). 

7. Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile występują) po zapoznaniu się z treścią artykułu akceptują ją i wyrażają zgodę 
na publikację. 

8. Artykuł powinien spełniać wymogi edytorskie ustalone przez Organizatora.

9. Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły. 

10. Liczba wygłaszanych referatów w formie wykładu jest ograniczona do 20 referatów – w przypadku większej liczby 
zgłoszonych wystąpień, Komitet Naukowy dokonuje wyboru najlepszych prac. 

11. W przypadku negatywnej opinii recenzentów (Komitetu Naukowego) artykuł może zostać niedopuszczony do publikacji 
(bez podania przyczyny). 

12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Organizatora. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji oraz zmiany niniejszego 
regulaminu. 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

………………………………………………………………….. 

(podpis uczestnika) 

Wypełniony formularz należy wydrukować i zebrać wymagane podpisy. 
Skan oraz abstrakt wysłać na adres: konferencja@utk.gov.pl  

Używając przycisku "Wyślij formularz" można sprawdzić czy wypełnione 
są wszystkie wymagane pola oraz przesłać dane.  
Uwaga! Do poprawnego zgłoszenia wymagane jest przesłanie formularza 
z podpisami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 784 977 523. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa; 

2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji a po 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Transportu 
Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski;

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Transport 
Kolejowy 2018, w tym w celu stworzenia listy uczestników Konferencji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a 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; 

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą organizatorzy konferencji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej 
Transport Kolejowy 2018 Urzędu Transportu Kolejowego; 

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji Konferencji jednak nie dłużej niż
do 30 czerwca 2019 r.; 

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej Transport Kolejowy 2018. Jesteś zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie odrzucenie zgłoszenia uczestnictwa w ww. Konferencji. 

Zgoda nr 3 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 
134, 02-305 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na II Ogólnopolską Konferencję 
Naukowo-Techniczną Transport Kolejowy 2018 r. w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i realizacji II Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Technicznej Transport Kolejowy 2018”. 
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