
 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
 „Górskie środowisko walki – doświadczenia i perspektywy”’ 

 
Karta prelegenta 

 

STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO  

INSTYTUCJA / JEDNOSTKA WOJSKOWA  

TEMAT WYSTĄPIENIA  

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

Zgłoszenie należy przesłać na adres: 
Instytut Dowodzenia, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
ul. Czajkowskiego 109 
51 - 147 Wrocław 
tel./fax 261 658 425 
e-mail: piotr.dabrowski@awl.edu.pl 
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 20 maja 2023 roku.  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  

Zgodnie z „Polityką ochrony danych osobowych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 
Tadeusza Kościuszki” (która została wprowadzona do użytkowania przez Rektora-Komendanta  
z dniem 23.12.2022 r.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
organizatorów konferencji pt.: „Górskie środowisko walki – doświadczenia i perspektywy” 
organizowanej w dniach 21-22 czerwca 2023 roku przez Akademię Wojsk Lądowych.   

 
Imię i nazwisko:  
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TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ 

 

Na podstawie 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), zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu (51-147 Wrocław), przy 

ul. Czajkowskiego 109. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji pt.:”Górskie Środowisko 

Walki – Doświadczenia i Perspektywy’. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 RODO. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od zakończenia konferencji.  

7. W granicach przepisów prawa osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

9. Podanie danych jest dobrowolne. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 


