
ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  

„DOSTĘP DO OCHRONY PRAWNEJ  

W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM”  

MUSZYNA, 19-22.09.2019 R.  

 

 
Wielce Szanowni Państwo,  

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Zjedzie Katedr i Zakładów 

Postępowania Cywilnego, który odbędzie się w dniach od 19 do 22 września 2019 r. w 

miejscowości Złockie (Złockie 107, 33 - 370 Muszyna), w Hotelu Klimek SPA. Tegoroczny 

Zjazd poświęcony będzie problematyce dostępu do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu 

cywilnym. Organizatorami Zjazdu są:  Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra 

Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe 

Procesualistów Cywilnych w Krakowie.  

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe, zwracamy się  

z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza rejestracyjnego, jego podpisanie oraz 

przesłanie wersji zeskanowanej na adres e-mail zjazdkpc2019@tnpc.pl do dnia 31 maja 

2019 r. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że potwierdzeniem udziału w Zjeździe jest 

zaksięgowanie opłaty za uczestnictwo w Zjeździe do dnia 20 czerwca 2019 r. na koncie 

Zjazdu.  

Prosimy o dokonanie przelewu na następujący rachunek: 

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych w Krakowie 

mBank S.A. nr 18 1140 2004 0000 3302 7658 2103 

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: 

„ZKPC2019, imię i nazwisko” 

 

Wszelkie informacje o Zjeździe znajdziecie Państwo na stronie: 

www.zjazdkpc2019.confer.uj.edu.pl 

Łączymy wyrazy szacunku, 

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ 

prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska 

dr hab. Radosław Flejszar 

Zarząd Towarzystwa Naukowego  

Procesualistów Cywilnych 
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1 Osoby zamierzające skorzystać ze zniżki proszone są o uprzednie uregulowanie ewentualnych zaległości z tytułu składek. 

ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

„DOSTĘP DO OCHRONY PRAWNEJ W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM” 

MUSZYNA, 19-22.09.2019 r. 

 

 

Imię i nazwisko: 

  

 

Tytuł i stopień naukowy: 

  

 

Miejsce pracy/reprezentowana 

uczelnia: 

  

 

Zakład/Katedra 

 

 

Numer telefonu komórkowego: 

  

 

E-mail: 

  

Deklaracja uiszczenia opłaty 

konferencyjnej w wysokości:  

1.350 zł  

(stawka podstawowa dla osób niebędących członkami TNPC i 

osób towarzyszących) 

pobyt w pokoju dwuosobowym 

 

Członkostwo w Towarzystwie 

Naukowym Procesualistów 

Cywilnych:  

(zaznaczyć w razie wyboru)1 

 

 Ustalenie opłaty konferencyjnej w obniżonej stawce 

(1.200 zł dla członków TNPC) 

Preferowany typ pokoju Pokój dwuosobowy z 

jednym łóżkiem 

Pokój dwuosobowy z dwoma 

łóżkami 

 

Imię i nazwisko osoby, z którą 

chciałaby/-by Pani/Pan zostać 

zakwaterowana/-y: 

 

 

Preferencje dot. wymogów 

żywieniowch (wegetarianizm, 

alergie pokarmowe itd.) 

 

 

  

 

Pełne dane do faktury: 

Proszę wypełnić w przypadku chęci otrzymania faktury 

 



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w celu rejestracji, uczestnictwa, organizacji i przeprowadzenia Zjazdu Zakładów i Katedr 
Postępowania Cywilnego 2019 r. w dniach 19-22 września 2019 r. w miejscowości Złockie oraz 
oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
……………………………..      …………………………….. 
                data i miejscowość       podpis 
 

Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że Administratorem moich danych osobowych jest 
Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (dalej: TNPC), ul. Grodzka 53, 31-001 
Kraków. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej dołączonej do 
wzoru formularza zgłoszeniowego. 
 

……………………      ……………………… 
                data i miejscowość       podpis 
 



INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ  
PRZEZ TOWARZYSTWO NAUKOWE PROCESUALISTÓW CYWILNYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Naukowe Procesualistów 

Cywilnych (dalej: TNPC), ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków.  

2. Podstawa ̨ prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez TNPC jest 
umowa o świadczenie usług związanych z rejestracją, uczestnictwem, organizacją 
i przeprowadzeniem Zjazdu Zakładów i Katedr Postępowania Cywilnego 2019 r.  
w dniach 19-22 września 2019 r. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są 
również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez TNPC. 
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, TNPC informuje, że 

zgoda może zostać́ w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na 

ważność́ przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 
3. Celem, dla których TNPC przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów 

związanych z działalnością TNPC oraz organizacją Zjazdu Zakładów i Katedr 
Postępowania Cywilnego 2019 r. w dniach 19-22 września 2019 r. Celem przetwarzania 
jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez TNPC. Ponadto, 
celem przetwarzania danych osobowych przez TNPC jest: 

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń́ w związku z poniesioną przez TNPC 

szkoda ̨ wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także 
ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej; 

b) udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych; 
c) zapewnienie najwyższej jakości umów, 

4. TNPC przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 
a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT TNPC oraz dostarczającym 

oprogramowanie informatyczne, 
b) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego 

i zastępstwa procesowego, 
c) Hotelowi Klimek SPA, 
d) właściwym organom kontrolnym. 

5. Dane osobowe:   

a) pozyskane w związku z zawartą umową będą ̨ przetwarzane przez TNPC przez 
okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub 
osoby, której dane są przetwarzane, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi 
później,  

b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez TNPC są 
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,  

c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie 
niezbędnym do zrealizowania celu. 

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez TNPC ma prawo dostępu do własnych 
danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp 
do danych możliwy jest w siedzibie TNPC.  

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez TNPC ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. TNPC nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w 
tym nie dokonuje profilowania. 

 


