
                                                                                                   
 

 
 

          
 

Pierwszy Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei 
Formularz rejestracyjny -  

14.-15.11.2020 r. 
 
 
Dane organizacji zgłaszającej: 
 

Nazwa instytucji: ……………………………………………………………. 

Rodzaj instytucji:  

 Stowarzyszenie rejestrowe   Stowarzyszenie zwykłe   Fundacja     

 Spółka    Administracja publiczna   Grupa nieformalna  

 Osoba prywatna 

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………..  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profile w social-mediach ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Główne obszary zainteresowań związanych z transportem kolejowym: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dotychczasowe osiągnięcia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Propozycje i oczekiwania związane z udziałem w Kongresie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  



                                                                                                   
 

 
 

          
 

Dane Uczestników wydarzenia: 
 
1. imię: …………………………………………………… nazwisko: …..…………………………………………………….  
telefon: ……………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………..  
 
2. imię: …………………………………………………… nazwisko: …..…………………………………………………….  
telefon: ……………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………..  
 

Wpisowe za udział w konferencji wynosi 35 zł brutto od osoby. Wpłatę należy dokonać w terminie do  
15.10.2020 r. na konto Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej w Banku Spółdzielczym  
w Piasecznie nr 51 8002 0004 0022 0105 2000 0001, tytuł przelewu – udział w Kongresie entuzjastów i przyjaciół 
kolei (+) nazwa instytucji. 

Faktura za udział w konferencji:     tak          nie 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury. 

Nazwa instytucji: …………………………………………………..……………………….…………………………..………………………..………… 

Adres: …………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………….…………. 

NIP: …………………………………………………..……………………….……………………………………………………………………………………. 
 
Rezerwacja noclegów: 
 
 Zapotrzebowanie na miejsca noclegowe (pokoje dwuosobowe) w Piasecznie:     tak         nie 
 
 Ilość potrzebnych miejsc noclegowych: ……………..  
 
Uwaga – po potwierdzeniu rezerwacji miejsca uczestnicy zobowiązani są do akceptacji regulaminu kongresu i wniesienia 
opłaty w wysokości przeznaczonej na koszty organizacyjne i catering. Noclegi w Piasecznie, przyznawane są dla osób spoza 
Warszawy w zależności od liczby zainteresowanych i kolejności zgłoszeń. 
W przypadku zainteresowania innym noclegiem prosimy o bezpośredni kontakt z interesującym Państwa obiektem.  
W pobliżu znajduje się m.in.: Hotel DeSilva (ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno) oraz Hotel Puławska Residence (Puławska 
361, 02-801 Warszawa). 
 
  



                                                                                                   
 

 
 

          
 

Potwierdzenie udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach kongresu: 
 

 
Informacja dotycząca menu: 
 
imię: …………………………………………………… nazwisko: …..…………………………………………………….  

standardowe   wegetariańskie   wegańskie  
 
 
imię: …………………………………………………… nazwisko: …..…………………………………………………….  

standardowe   wegetariańskie   wegańskie  
 
 
 
 
 
 
 
Data ………………………………………………………….      Podpis ………………………………………..………………………… 

 
 
 

*Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną program wydarzenia może ulec zmianom. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników, dostosowując ją do wymagań nałożonych przez instytucje publiczne. 

 
 

  

 TERMIN 
Tak/Nie  

oraz liczba osób 
zainteresowanych 

sobota, 14 listopada 

pierwsza sesja plenarna   

lunch  

druga sesja plenarna  

wizyta studyjna na samorządowym dworcu kolejowym w Piasecznie  

wspólna kolacja i sesja networkingowa  

nocny transfer gości do Warszawy (przejazd do stacji Metro Wilanowska)  
niedziela, 15 listopada 

wizyta studyjna na Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej  

przejazd poc. specjalnym na trasie Piaseczno Miasto – Piaseczno Wiadukt – Złotokłos oraz  
Złotokłos – Tarczyn – Runów, udział w warsztatach, obiad w formie grilla, powrót do Piaseczna 

 



                                                                                                   
 

 
 

          
 

Informacja RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pro Kolej” z siedzibą przy ul. Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa oraz 
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno, które 
przetwarzają dane osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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), zwanego 
dalej RODO. 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@prokolej.org oraz biuro@kolejka-
piaseczno.pl. 

3. Dane osobowe uczestników kongresu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia - I Kongres 
Entuzjastów i Przyjaciół Kolei, na które dokonano rejestracji, a także przesłania zaproszeń na kolejne Wydarzenia 
przygotowywane przez Administratora. Dodatkowo z uwagi na sytuacje epidemiczną Administrator może udostępnić dane 
osobowe uczestników wydarzenia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i podlegającym mu służbom porządkowym. 

4. Administrator będzie zbierał od Zamawiających/Uczestników następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie przez Uczestnika/Zamawiającego zgody. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu przygotowanym przez Administratora. 
6. Zamawiającemu oraz Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
1) sprostowania danych, 
2) usunięcia danych, 
3) ograniczenia przetwarzania danych, 
4) przenoszenia danych, 
5) wniesienia sprzeciwu, 
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7.  Administrator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

8. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 
9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3 niniejszej informacji, a także nie dłużej 

jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.  

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 
zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 
wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
12.  Uczestnikom Wydarzenia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 
Data ………………………………………………………….      Podpis ………………………………………..………………………… 

 


