
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszam uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Uniwersologii

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Firma/organizacja

Adres do korespondencji

E-mail

Nr telefonu

Data i miejsce urodzenia

Preferencje żywieniowe

Zgłaszam chęć uczestnictwa w:

Data Impreza

Informacje dodatkowe: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Międzynarodowe Forum Uniwersologii organizowane jest przez Polską Akademię Uniwersalnego
Kierowania, która jest organizacją społeczną. W związku z tym koszty organizacji imprezy są w ca-
łości pokrywane z darowizn przekazywanych m. in. przez uczestników. W celu uzyskania informa-
cji w zakresie możliwości przekazania darowizny prosimy kontaktować się z koordynatorami.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) i art. 29 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) przez Polską Akademię
Uniwersalnego Kierowania z siedzibą w Łodzi (90-031), ul Nowa 20 w celu wzięcia udziału w
Międzynarodowym Forum Uniwersologii.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach wykonywania przez Pol-
ską Akademię Uniwersalnego Kierowania z siedzibą w Łodzi (90-031), ul Nowa 20, marketingu
bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych syste-
mów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.)



□ Akceptuję fakt, iż Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania zastrzega sobie prawo do odwo-
łania forum z przyczyn niezależnych od organizatora.

□ Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Nowej 20. Dane przetwarzane są w celu organizacji Międzynarodowego Forum
Uniwersologii. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Mię-
dzynarodowym Forum Uniwersologii  Informujemy  o  przysługującym prawie  dostępu  do  treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w celu wzięcia udziału w szkoleniu
jest obowiązkowe, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w
szkoleniu. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie bę-
dzie miało jakichkolwiek negatywnych skutków. 
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