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Formularz zgłoszeniowy  

na pierwszą międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez 

Krajową Szkołę Skarbowości  

pt. Nie ma państwowości bez skarbowości  

- fiskalizm a bezpieczeństwo 

14-15 października 2019 roku 

Termin nadsyłania zgłoszeń - 31 lipca 2019 roku 

 

I. Zgłaszam uczestnictwo w w/w Konferencji: 

 imię i  nazwisko  

........................................................................................................................................... 

 miejsce pracy  

........................................................................................................................................... 

 telefon kontaktowy  

........................................................................................................................................... 

 e – mail  

........................................................................................................................................... 

 tytuł naukowy  

........................................................................................................................................... 

 wykształcenie 

........................................................................................................................................... 

 referat - tak / nie 

........................................................................................................................................... 

 Tytuł referatu - pracy 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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II. Udział w Konferencji 

 Udział w konferencji jest nieodpłatny. 

 Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do Krajowej Szkoły Skarbowości na adres 

e-mail: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl do dnia 31 lipca 2019 r. 

 Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów i wyżywienia w Filii KSS w Otwocku zgodnie 

z następującymi cenami: nocleg – 60 zł, śniadanie – 13 zł, obiad – 25 zł, kolacja – 14 zł; 

Rezerwacja wymaga wcześniejszego zgłoszenia do organizatora.  

Numer konta wpłat:  

05 1010 1010 0122 5022 3100 0000 - płatność tytułem: „Opłata za pobyt na 

konferencji” 

 

Dane do faktury VAT z tyt. opłaty za pobyt na konferencji 

NIP (firmy, instytucji) ........................................................................ 

ulica:.................................................................................................... 

kod i miejscowość:.............................................................................. 

nazwa i adres instytucji ..................................................................................................................... 

 

III. Zgody dot. publikacji 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie nieodpłatnie zaprezentowanych przeze mnie bądź przedłożonych 

materiałów w ramach organizowanej przez Krajową Szkołę Skarbowości konferencji pt. „Nie ma 

państwowości bez skarbowości – fiskalizm a bezpieczeństwo” w następujący sposób: 

1. Skierowanie pracy do wybranego przez Radę Naukową Konferencji pisma i jednoczesną 

zgodę na jej nieodpłatną publikację m.in. w: 

https://content.sciendo.com/view/journals/fman/fman-overview.xml  

- Foundations of Management (Politechnika Warszawska),  

http://oamquarterly.polsl.pl/ - Organization & Management Scientific Quarterly 

(Politechnika Śląska),  

https://aoc.uek.krakow.pl - Argumenta Oeconomica Cracoviensia (Uniwersytet 

Ekonomiczny  w Krakowie), 

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/ - Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe 

Instytutu Spraw Publicznych (Uniwersytet Jagielloński) – po spełnieniu oczekiwanych przed 

redakcje wymogów, zamieszczonych na oficjalnych stronach periodyków. 

2. Skierowanie pracy do opublikowania w ramach ewentualnej monografii przez Krajową 

Szkołę Skarbowości bądź wskazane przez KSS wydawnictwo, uczelnię. 

3. W sytuacji niedokonania w terminie 40 dni od wystosowania oficjalnego zapytania na 

wskazany w formularzu adres email korekty autorskiej, naniesienie ewentualnej korekty 

językowej, niezbędnych do publikacji zmian. 

mailto:sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl
https://content.sciendo.com/view/journals/fman/fman-overview.xml
http://oamquarterly.polsl.pl/
https://aoc.uek.krakow.pl/
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/


3 

4. Umieszczenie nieodpłatne w formie elektronicznej pracy na stronach internetowych KSS  

– KAS, Ministerstwa Finansów bądź wybranej placówki o charakterze akademickim. 

 

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w „Formularzu 

zgłoszeniowym” na konferencję organizowaną przez Krajową Szkołę Skarbowości pt. „Nie ma 

państwowości bez skarbowości – fiskalizm a bezpieczeństwo” dla potrzeb niezbędnych do jej 

organizacji, wzięcia w niej udziału, kontaktu w sprawach organizacyjnych, zamieszczenia danych 

osobowych na liście uczestników, publikacji wizerunku (zdjęć) wykonanych podczas konferencji 

oraz w celach związanych z realizacją obowiązków Administratora danych wynikających z art. 6 ust. 

1 lit. a, lit. c oraz lit. e 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). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

aczkolwiek przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści danych 

oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania, a także otrzymałam/em Klauzulę 

Informacyjną RODO o treści stanowiącej załącznik nr 1 Formularza niniejszej zgody. Ponadto 

nadmieniam, że udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku następuje nieodpłatnie. 

 

 

……………….............................. 

(data i podpis uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych uczestników międzynarodowej konferencji 

naukowej pt.: Nie ma państwowości bez skarbowości – fiskalizm a bezpieczeństwo organizowanej 

przez Krajową Szkołę Skarbowości w dniach 14-15 października 2019 r. 
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Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dot. ochrony danych osobowych 

uczestników międzynarodowej konferencji naukowej  

pt.: Nie ma państwowości bez skarbowości – fiskalizm a bezpieczeństwo  

organizowanej przez Krajową Szkołę Skarbowości w dniach 14-15 października 2019 r. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05. 2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS)  

w Warszawie z siedzibą przy ulicy Okrzei 4, 03-710 Warszawa (tel. 22 511 21 51), e-mail: 

sekretariat.kss.warszawa@mg.gov.pl), 

2.  W Krajowej Szkole Skarbowości powołany został Inspektor Ochrony Danych, Donat Kowalski,  

z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.kss@mf.gov.pl , tel.: 22 511 21 73. 

3. KSS będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z organizacją i wzięciem udziału  

w konferencji, w celach związanych z: 

 kontaktem w sprawach organizacyjnych (formularz zgłoszeniowy), 

 sporządzaniem list uczestników , (imię i nazwisko uczestnika konferencji, tytuł zawodowy 

lub naukowy, nazwa reprezentowanej instytucji / miejsce zatrudnienia, adres 

instytucji/miejsca zatrudnienia, telefon kontaktowy, adres e-mail). 

 publikacją danych osobowych na liście uczestników, 

 publikacją zdjęć, materiałów filmowych wykonanych podczas konferencji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c oraz lit.  

e 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) i obejmuje zgodę: 

5. na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, celem zorganizowania 

i wzięcia udziału w konferencji, 

6. podanie danych osobowych, które jest dobrowolne, zaś odmowa ich podania powoduje niemożność 

zgłoszenia swojego udziału w konferencji, 

7. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez rozpowszechnienie wizerunku 

uczestników konferencji w postaci zdjęć grupowych, m.in. w celach informacyjnych. 

 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

wyżej celów przetwarzania, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa, w zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania. 

9. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych, którymi są m. in.: podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego 

prawa, urzędy i organy uprawnione do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów 

prawa. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uczelnie/instytucje międzynarodowe  

w rozumieniu RODO oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego 

prawa. 

11. Informujemy, że w ramach przetwarzania Pani/Pana danych przez KSS nie będą podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany, a ww. dane osobowe nie będą profilowane.  

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób 

zautomatyzowany. 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

14. W KSS funkcjonuje monitoring wizualny (wewnętrzny i zewnętrzny), z którego  nagrania obrazu 

będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wyłącznie do celów, dla 

mailto:sekretariat.kss.warszawa@mg.gov.pl
mailto:iod.kss@mf.gov.pl
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których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia 

nagrania.  

15. Przetwarzanie przez KSS danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom konferencji i ochrony mienia, a także jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Krajowej Szkole Skarbowości 

16. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan 

prawo wycofania zgody. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod.kss@mf.gov.pl 

17. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 

18. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 

2), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

mailto:iod.kss@mf.gov.pl

