
Karta zgłoszenia  
udziału w konferencji organizowanej przez Fundację Cor Meum:  

Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku.  
 

8-9 maja 2020 roku, Zamek Królewski w Niepołomicach 
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice 

Dane do faktury:  

Nazwa płatnika: Adres: 
 
 
 

NIP: 

Telefon: E-mail: Imię i nazwisko prezesa/dyrektora: 
 
 

W wyżej wymienionej konferencji wezmą udział następujące osoby: 
(wypełnienie pól jest obowiązkowe): 

Nazwisko i imię/Tytuł  Adres Telefon, e-mail 

   

   

   

 
OPŁATY  

(mnożone przez ilość uczestników) 
I. Opcje  

Opcja do wyboru (proszę o zakreślenie wybranej opcji) 

 Opcje dodatkowe  

Opłata obejmuje: 
❖ udział w wykładach  i 

warsztatach 
❖ materiały konferencyjne 
❖ Zaświadczenie o uczestnictwie 
❖ Dwie przerwy kawowe wraz ze 

słodkim poczęstunkiem  

Zwiedzanie 
Zamku:  
Piątek, 
08/05/2020 
godz. 11:00  

Spacer po 
Niepołomicach + 
grill 
integracyjny:  
Piątek 08/05/2020 
od god. 20:00 

Kopalnia soli w 
Wieliczce z 
dojazdem: 
Czwartek 
07/05/2020 godz. 
17:00 

Kopalnia 
soli w 
Bochni z 
dojazdem: 
Czwartek 
07/05/2020 
godz. 
17:00 

RAZEM 
 

W terminie do 15 
marca 2020 roku 

200 zł/osoba 12 zł/ osoba 30 zł/osoba 70 zł/osoba 60 zł/osoba  
….…… 

 x (ilość osób) 
….. = ………. 

 

W terminie do 15 
kwietnia 2020 roku 

250 zł/osoba 12 zł/ osoba 30 zł/osoba 70 zł/osoba 60 zł/osoba  
….…… 

 x (ilość osób) 
…..  

= ………. 

W terminie do 8 maja 
2020 roku 

300 zł/osoba 12 zł/ osoba 30 zł/osoba 70 zł/osoba 60 zł/osoba  
….…… 

x (ilość osób) 
….. = ………. 

 

Tel. (12) 281 37 64 Więcej informacji: www.cormeum.org.pl kontakt@cormeum.org.pl 

http://www.cormeum.org.pl/


II. Obiady w restauracji Zamkowej 
08 maja  2020 roku - ……………(ilość osób)  x 45 zł = …….. zł 
09 maja 2020 roku - …………… (ilość osób) x 45 zł = ……... zł 
 
Dieta wegetariańska - …………… (ilość osób) 
Dieta wegańska - …………… (ilość osób) 
 

 
PODSUMOWANIE KOSZTÓW: 

suma punktów  I i II - ……………….. zł zostanie przekazane na konto:  
nr konta 59 1240 5107 1111 0010 9007 5684 

Fundacja Cor Meum 
z dopiskiem: Konferencja 2020 

 
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Cor Meum w celach marketingowych oraz na przesyłanie na podany adres e-mail oraz numeru telefonu                         
wiadomości zawierających informacje dotyczące konferencji  oraz innych wydarzeń im towarzyszących.  

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konferencji, dostępnego na stronie:https://cormeum.org.pl/konferencja-2020/ 
 
 

Data i podpis uczestnika/osoby zgłaszającej 
 

………………………………………….. 
 
Szukasz noclegu? Nasze propozycje:  
Na hasło „Konferencja Cor Meum” dostępna jest zniżka na następujące noclegi: 

● Hotel w zamku Królewskim w Niepołomicach „Boutique Hotel” - http://www.zamekkrolewski.com.pl/boutique-hotel, + 48 12 
261 98 00, hotel@zamekkrolewski.com.pl 

● Hotel Novum w Niepołomicach - http://www.hotelnovum.pl/, +48 12 279 89 00, recepcja@hotelnovum.pl 
● Willa ostoja – https://e-turysta.pl/willa-ostoja-niepolomice-119345.html?kl=1  +48 500 600 092, info@ostoja.niepolomice.pl 
● Hotel Niepołomice - https://hotelniepolomice.pl/, +48 12 28 10 144, recepcja@hotelniepolomice.pl 
● Hotel Azalia - http://hotelazalia.pl/, +48 12 284 14 23,: kontakt@hotelazalia.pl 

 
Uprzejmie prosimy o przesłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@cormeum.org.pl 

lub pocztą na adres:  
 

Fundacja Cor Meum 
Stefana Batorego 41C 
32-005 Niepołomice 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w konferencji 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE                      
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Cor Meum, ul. Stefana Batorego 41c, 32-005 Niepołomice 
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodpoland@gmail.com; 
3. Pani/Pana dane osobowe podane w Karcie zgłoszenia przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji „Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady                           
XXI wieku” organizowanej w dniach 8-9 maja 2020 r., organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej                       
przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych                     
konferencjach – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt, że jest to                            
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych                    
w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z                             
prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem; 
4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w                      
organizację lub obsługę konferencji; 
5. dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji                       
finansowo-księgowej konferencji przez Fundację, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia                     
ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia                     
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
6. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy                      
RODO; 
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały                        
profilowaniu, 
8. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji. 
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej należącej do Fundacji                      
Cor Meum. 
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