
 
 

 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na szkolenie pt. Zarządzanie zbiorami archeologicznymi.  
 
 

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Archeologiczno-
Historyczne w Głogowie, Muzeum Miedzi w Legnicy, | Termin: 28-30 września 2021 r. | Miejsce: 
platforma ZOOM | Liczba uczestników: do 100 osób | Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 
 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko 
 
 

Stanowisko 
 
 

Nazwa Muzeum/Instytucji 
 
 
 

Członkostwo PSIM 
TAK / NIE 

E-mail 
 
 

Telefon: 
 

Z jakim problemem, w obrębie omawianych zagadnień, Pan/Pani mierzą się w własnej instytucji?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Zgłoszenia prosimy przesłać do 23 września 2021 r. na adres e-mailowy: 
malgorzata.sulkowska@muzeum.glogow.pl 
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorów organizacyjnych:  
Małgorzata Sułkowska – tel. (76) 834 10 81 
Tomasz Stolarczyk – tel. 601 982 961 
Bogusława Klat – zastępca głównego inwentaryzatora w Zamku Królewskim, członek Zarządu PSIM 
stowarzyszeniepsim@gmail.com  
 
 
 

Oświadczenie zgłaszającego: 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji wydarzenia: Szkolenie pt. „Zarządzanie zbiorami 
archeologicznymi”. 

……………………………………………………… 
Data i podpis 

mailto:stowarzyszeniepsim@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna 

 

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama 
Brzostowska 1, 67-200 Głogów, tel. 76 833 30 38 e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl 
 b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: mail:  
iod@muzeum.glogow.pl;  
c) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody osoby której dane dotyczą) w 

celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji szkolenia pt. „Zarządzanie zbiorami archeologicznymi”. 

d) dane osobowe zostaną usunięte po upływie 7 dni od zakończeniu szkolenia.   

e) odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz 

Muzeum obsługę techniczną i organizacyjną oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa; 

f) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.; 

g) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy (na adres Urzędu 

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

h) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o 

profilowanie; 

i) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych; 

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 


