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FORMULARZ REJESTRACJI 

 

Nazwisko / Surname * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Imię / First Name * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Stopień naukowy / Degree * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

E-mail * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Telefon kontaktowy / Mobile phone * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Do Uczestników z Polski prosimy wpisać 3 pierwsze cyfry jako nr kierunkowy 048, a następnie 

prywatny numer telefonu / please insert area code for you country as the first three numbers 

Kompletny adres do korespondencji / Forwarding address * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Prosimy podać adres łącznie z kodem pocztowym / Please enter the address including the postal code 

Uczelnia / Firma / lnstytucja / University / Company / lnstitution * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Miasto / Official residence of your University / Company / lnstitution * 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Siedziba Państwa Uczelni / Firmy / Instytucji. Prosimy o wpisanie, nawet jeśli siedziba występuje w 

pełnej nazwie jednostki, którą Państwo reprezentują / The seat of the State College / Company / 

Institution. Please enter, even if the registered office appears in the full name of the unit you 

represent 
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Jaką formę udziału w konferencji Państwo wybierają?/ What form of 

participation do you choose? * 

Bierny udział w konferencji bez wystąpienia, certyfikatu i publikacji / Passive participation in 

the conference (without paper presented and published and without a certificate of attendance) 

Udział w konferencji z wystąpieniem potwierdzonym certyfikatem, bez publikacji / 

Participation in the conference with a presentation confirmed by an attendance certificate, 

without publication 

Pełny udział w konferencji z wystąpieniem potwierdzonym certyfikatem i publikacją / Full 

participation in the conference with presentation confirmed by an attendance certificate and 

publication 

Udział w konferencji bez wystąpienia, z publikacją / Participation in the conference without 

paper presentation, with publication 

Wersje kosztowe opisane są szerzej w zakładce "OPŁATY" / Versions of registration fees are specified 

at the English version of WWW site of the conference 

 

Tytuł artykułu (PL + ENG) / Papier title (ENG) 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Prosimy o wypełnienie, jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyli Państwo pełny udział w Konferencji 

(wraz z wystąpieniem i/lub publikacją artykułu). W przeciwnym razie prosimy wpisać w pole "nie 

dotyczy" / Please fill in if in the previous question you indicated the full participation in the conference 

(with a speech and/or publication of an article). Otherwise, please enter in the field "not applicable". 

Kompletne dane do wystawienia faktury VAT / Data for a VAT invoice 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Prosimy podać nazwę uczelni, firmy, instytucji oraz właściwy dla niej nr NIP / Please enter the name of 

the university, company, institution and the appropriote tax 

Dodatkowe uwagi i komentarze / Additional suggestions and comments 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
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Zgoda na przetwarzannie danych osobowych / Permission to the processing 

of personal data * 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym 

formularzu przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława DąbrowsKego w Warszawie z 

siedzibą przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2.00-908 Warszawa w celu aplikowania i uczestnictwa 

w XI międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I 

METODY ZARZĄDZANIA. Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i 

współdzielenia zasobów" (Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000.) / I agree to the processing of my personal data contained in this form by 

the Military University of Technology in Warsow in order to apply and participate in the XI 

international scientific conference 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową 

Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. 

gen. S. Kaliskiego 2 w celu rozpowszechniania wizerunku z tytułu uczestnictwa w XI Konferencji 

Naukowej nt. NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA w postaci zdjęć, fotorelacji, 

które mogą być publikowane w różnych formach, m.in. na stronie internetowej WAT, w mediach 

społecznościowych, kronikach, materiałach promujących Uczelnię i wydarzenie. / I agree to the 

processing of my personal data in the form of photos, photo reports, which may be published in 

various forms, including on the WAT website, in social media, chronicles, materials promoting the 

University and the event. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

https://wlo.wat.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH.pdf

