
 
7. Zgłaszam : 

• uczestnictwo w konferencji .................................................... 
 

• wystąpienie na temat (tytuł) ................................................... 
 

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

8. Będę korzystał/a z następujących środków audiowizualnych :  
rzutnik do folii, rzutnik do slajdów, wideo, inne  
 
...................................................................................................... 
 
...................................................................................................... 
 
...................................................................................................... 

(zakreślić lub wpisać) 
 

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa należy dokonać pisemnie na adres  
Oddziału SITK do dnia 31.05.2022 r. W przypadku nie odwołania przyjazdu  

przyjmuję do wiadomości, że nie będzie możliwości zwrotu kosztów  
uczestnictwa. 

 
 

 
 ......................... ......................... ......................... 
 podpis uczestnika Dyrektor Gł. Księgowy 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18, 42-200 Częstochowa, (zwane dalej SITK Częstochowa). 
2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.  
3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SITK Częstochowa i wynika z prowadzonej przez SITK Częstochowa 
działalności.  
4. Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały 
udostępnione. 
5. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwa-
rzania danych na te potrzeby. 
6. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z SITK Częstochowa, złożenia zamówienia 
na usługę/usługi itp.  
7. SITK Częstochowa przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez SITK Czę-
stochowa działalności.  
8. SITK Częstochowa przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. 
Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością SITK Częstochowa oraz 
w celu realizacji usługi/usług. 
9. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.  
10. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego. 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

UCZESTNICTWA 
    
 
 

 
 

W IX OGÓLNOPOLSKIEJ  KONFERENCJI 
NAUKOWO - TECHNICZNEJ 

 
 
 

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI 
Z DROGAMI KOŁOWYMI 

W POZIOMIE SZYN W ASPEKCIE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM  

I TECHNICZNYM  
 

 
 

Konferencja ujęta w planie pracy Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP 
Konferencja  ujęta  w  planie  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  

 
 
 

Hotel Fajkier Wellness&SPA 
Kroczyce 

09 – 10.06.2022 
 

 
 

 



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

pieczęć firmowa 
 
 

Upoważnienie 
 
 

( nr NIP....................................................................................... ) 
 

Upoważniamy Oddział SITK RP w Częstochowie do wystawienia i wysłania 
 faktury VAT bez naszego podpisu. 

 
 

............................................ 
Podpis osoby upoważnionej 

 
 

Należność za uczestnictwo ............ osoby/osób w wysokości ................ zł. 
 

(słownie: ........................................................................................................) 
 

zobowiązuje się przekazać na konto :  
Oddziału SITK RP w Cz-wie, 42-200 Częstochowa ul. M. Kopernika 16/18 

Bank PEKAO S.A.–I O/Częstochowa, 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 17/19 
Nr rachunku: 06124012131111000023802193 

w terminie do 31.05.2022 
 
 

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa należy dokonać pisemnie na adres 
Oddziału SITK RP do dnia 31.05.2022 r. W przypadku nie odwołania przyjazdu 

przyjmuję do wiadomości, że nie będzie możliwości zwrotu kosztów  
uczestnictwa.  

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

Podpis i pieczęć: Dyrektor lub inna osoba odpowiedzialna za zobowiązania firmy 
 

.................................................................................... 
pieczęć firmowa 

 
 

Czytelnie wypełniona karta 
powinna wpłynąć do 15.05.2022r. 

 
 

Karta uczestnictwa 
 

W IX KONFERENCJI NAUKOWO - TECHNICZNEJ 
 

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI 
Z DROGAMI KOŁOWYMI 

W POZIOMIE SZYN W ASPEKCIE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM  

I TECHNICZNYM 
 

1. Nazwisko i imię ..........................................................................  
 
2. Tytuł naukowy ............................................................................  
 
3. Stanowisko ................................................................................  
 
4. Miejsce i adres instytucji zatrudniającej...................................... 
 
  ..................................................................................................  
 
  ..................................................................................................  
 
5. Tel. służb. ................................. Tel. dom. .................................  
 
 Tel. komórkowy ........................  
 
 e-mail .........................................................................................  
 
6. Nr ewidencyjny Izby Inżynierów Budownictwa ...........................  
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