
 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Application form 

3. Międzynarodowa Konferencja 

3rd International Conference 

„Technologie Wspomaganego Rozrodu” 

„Assisted Reproduction Technologies” 

Toruń 2022 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane otrzymane w trakcie rejestracji na 

konferencję oraz dalszego korzystania z serwisu. Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników konferencji. Niniejsza 

Polityka Prywatności określa zasady, sposób przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas korzystania z internetowego serwisu konferencyjnego. Zasady 

przechowywania i wykorzystania danych: W momencie rejestracji na konferencję dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych i przechowywane przez okres niezbędny do 

obsługi konferencji. Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych, i modyfikacji i usunięcia. Zbierane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi konferencji, 

np.: rejestracji uczestnika, informowania o zmianach i wydarzeniach dotyczących konferencji, umożliwienia płatności internetowych, czy korzystania z lokalnej sieci wi-fi. Dane te 

będą przetwarzane tylko przez organizatora konferencji i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim. Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i 

przetwarzanie. 

Your registration data is being controlled by the Nicolaus Copernicus Uniwersity in Toruń, ul. Jurija Gagarina 11, Toruń, Poland. We are committed to safeguarding and preserving 

the privacy of our participants. This Privacy Policy explains what happens to any personal data that you provide, or that is collected from you while you visit the site. Use of Data: 

When you register for the conference, we will store your data on our database for a term neccessery to conference conduction. Collected date will only be used for the purposes 

strictly related to the conference: registration, information abount changes or conferences' events, on-line payments, wi-fi service, etc. Data will be processed only by organizer of 

conference and will not be shared with third parties. By providing the data, you agree to its storing and processing. 

* dane obowiązkowe / obligatory data 

IMIĘ / FIRST NAME *  

NAZWISKO / LAST NAME *  

E-MAIL * /  

NR TELEFONU / PHONE NUMBER  
 

INSTYTUCJA – MIEJSCE PRACY / 
INSTITUTION – WORK PLACE 

 

TYP / TYPE * 
 UCZESTNIK / PARTICIPANT 

 DOKTORANT / PhD STUDENT 

 STUDENT / STUDENT 

TYTUŁ ZAWODOWY / 

 PROFESSIONAL TITLE * 
 

GALA DINNER * 
 TAK / YES 

 NIE / NO 

FAKTURA / INVOICE * 

 TAK / YES 

 NIE / NO 

DANE DO FAKTURY / INVOICE DETAILS:  

 
 


