IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii
- Meandry Metodologii
9-10 kwietnia 2019 r., Lublin
Instytut Socjologii KUL
Imię i nazwisko:
Afiliacja instytucjonalna:
 Uczelnia lub inny reprezentowany podmiot (pełna nazwa uczelni)


Jednostka organizacyjna (nazwa Wydziału):



Niższy szczebel organizacyjny (Katedra/Instytut/Zakład):

E-mail:
Telefon kontaktowy:
Tytuł referatu:
Abstrakt (od 1500 do 2000 znaków):

Obszar tematyczny (proszę zaznaczyć ten,
w który wpisuje się Pana(i) wystąpienie):

1. Interdyscyplinarność
i postdyscyplinarność w pracy naukowej
2. Nowe metody badań w naukach
społecznych
3. Paradygmaty i ich stosowanie w pracach
socjologicznych
4. Etyka badań społecznych
5.

Analiza i prezentacja wyników

Potwierdzenie Promotora (własnoręczny
podpis z pieczęcią):
Prezentacja multimedialna:

□ Tak

□ Nie

UWAGA! Wystąpienie należy
dostarczyć w formie elektronicznej
na adres osds@kul.pl najpóźniej do
dnia 06.04.2019r.

Lunch:

Menu wegetariańskie:

09.04.2019
□ Tak □Nie

10.04.2019
□ Tak □Nie

□ Tak

□ Nie

*Dane do faktury (nazwa płatnika, adres płatnika, NIP) – jeśli potrzeba
UWAGA! Jeśli nabywcą jest zakład pracy, należy podać dokładny adres firmy oraz NIP, jeśli zaś nabywcą jest
osoba prywatna, konieczne są dane osobowe, adres oraz NIP

Inne:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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):
1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 –
950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32
30.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji naukowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do
archiwizacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia. Interesem
publicznym realizowanym przez administratora jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz
prowadzenia badań naukowych i przedstawianie ich wyników, a także popularyzowanie wiedzy
poprzez organizację konferencji naukowych.
6. Dane będą przekazane osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych
osobowych, a w przypadku prelegentów – określone dane będą podane do publicznej wiadomości.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, a także wniesienia sprzeciwu.
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zarówno udział czynny i bierny w organizowanej konferencji wiąże się z koniecznością przetwarzania
danych osób biorących w niej udział, zatem podanie danych jest konieczne.
Konferencja będzie miała oprawę fotograficzną. Organizacja konferencji wiąże się z
publikowaniem zdjęć wykonanych podczas organizowanej konferencji na stronie internetowej KUL.
Celem publikacji jest relacjonowanie i promowanie organizowanego wydarzenia.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej KUL w celu
informowania (relacjonowania) oraz promowania organizowanej konferencji naukowej pt. „IV
Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii – Meandry Metodologii” zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
………………………………………………….
(data, podpis)

