
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

X KONFERENCJA  EIT - 2021 
Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP 

 
„Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych 

 na życie współczesnego człowieka” 
 

Imię:  ..............................................................................................................................  

Nazwisko:  ......................................................................................................................  

Tytuł/Stopień naukowy:  ................................................................................................  

Stanowisko:  ...................................................................................................................  

Instytucja:  ......................................................................................................................  

Adres do korespondencji:  ..............................................................................................  

Telefon:  .........................................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................................  

Zgłaszam wystąpienie pt.:   ............................................................................................  

Koszt uczestnictwa w wysokości 150,- zł  + 23% VAT prosimy wpłacić na konto: 
 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000 

z dopiskiem: X KONFERENCJA  EIT – 2021 – opłata konferencyjna 
Emeryci będący członkami SEP oraz autorzy bez wsparcia instytucjonalnego 

 są zwolnieni z opłaty konferencyjnej 
 

 
Uczestnictwo w Konferencji z wystąpieniem                                   
Uczestnictwo w konferencji bez wystąpienia                                   
 
Proszę o wystawienie faktury/rachunku dla: 

Instytucja:  ......................................................................................................................  

Dokładny adres:  .............................................................................................................  

NIP:  ...............................................................................................................................  

 
…………………………… …………………………… 
     Miejscowość, data  podpis 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, w Warszawie, ul. Czackiego 3/5;
oeit.sep@neostrada.pl lub irsep@irsep.org

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji współpracy: udziału w X
Konferencji EIT -2021;

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji
współpracy;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy;
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie;

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do
GIODO;

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy tj. stacjonarnego uczestnictwa w X konferencji EIT-
2021. 

Uwagi do zgłoszenia uczestnictwa: 

1. Pole wyboru   należy zakreślić krzyżykiem X, 
2. Kartę zgłoszenia uczestnictwa (można ją powielać w przypadku zgłoszenia

dodatkowych uczestników i opracowań) prosimy przesłać w terminie do 16 listopada
2021 r. na adres:

Biuro OEIT SEP,   
ul. Czackiego 3/5 lok 109 
00-043 Warszawa 

3. Format wystąpienia – prezentacja *.ppt + streszczenie (1 strona A4) *.doc lub *.txt
4. Referaty należy nadsyłać na adres: oeit.sep@neostrada.pl lub irsep@irsep.org
5. Referaty przeznaczone do publikacji w czasopiśmie ELEKTRONIKA należy

przesyłać do redakcji na adres elektronika@red.pl.pl . Należy również podpisać
umowę licencyjną zgodnie z wytycznymi redakcji umieszczonymi na stronie
http://www.elektronika.orf.pl oraz w materiałach informacyjnych konferencji.

oeit.sep@neostrada.pl 
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