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tekst do monografii pokonferencyjnej ze wskazaniem tytułu 

oraz konspektu w punktach (teksty należy przygotować w 

języku angielskim do 30 kwietnia 2023 r.). 

 

Warunki  uczestnictwa: 

Organizatorzy zastrzegają, że warunkiem publikacji zgłoszonego 
tekstu będzie pozytywna recenzja wydawnicza. 

Opłaty należy uiścić do 05 listopada 2022 r. 

Opłata konferencyjna wynosi (z VAT) 200 zł dla osób, 
które zamierzają uczestniczyć w Konferencji w formie 
stacjonarnej.  
 
Opłata konferencyjna wynosi (z VAT) 100 zł dla osób, 
które zamierzają uczestniczyć w Konferencji formie 
zdalnej (on-line). 
 
Opłata konferencyjna wynosi (z VAT) 300 zł dla osób, 
które zamierzają zgłosić tekst (w j. angielskim) do 
publikacji pokonferencyjnej. 

Płatność: 

Pozostałe: 

Prawa 

Na konto UAM o numerze : 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

 W tytule przelewu proszę podać: Konferencja, 

nazwisko uczestnika oraz nr subkonta KN 000910 

Do dnia 16 listopada dla uczestników Konferencji w formie zdalnej 
zostanie założone konto na Microsoft Teams oraz wygenerowane login i 
hasło. Zostaną one Uczestnikom przesłane drogą mailową wraz z krótką 
instrukcją obsługi. 

     Prawa  i  Administracji UAM w Poznaniu zaświadczenie o uczestnictwie           
w Konferencji. 
Przebieg konferencji będzie nagrywany. Dołączając do Konferencji, 
Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie, przy czym Organizatorzy 
zapewniają, że nagranie będą wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zgoda na nagrywanie nie jest równoważna w skutkach ze 
zgodą na publikację nagrania. 

   
  Kontakt:  
    dr  Szymon Kulmaczewski 
     szykul@amu.edu.pl 
     tel. 606 388 812 
     e-mail: ekpp@amu.edu.pl 

Do dnia 14 listopada  Organizatorzy oczekują na zgłoszenia 

uczestnictwa wraz  z deklaracją, czy Uczestnik przygotuje 

Każdy  z  uczestników  otrzyma  wystawione  przez   Dziekana  Wydziału 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań; 

Pan/Pani się skontaktować pod adresem e-mail: iod@amu.edu.pl. lub telefonicznie pod numerem: 

+48 (61) 8291086 , +48 797 901 055; 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej «Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie 

zjawisk»; 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c); 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody* w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); 

6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa lub jeżeli Pana/Pani dane 

osobowe są nienależycie chronione; 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych na UAM jest dr Justyna Baksalary z którą może 


