PRIJAVNICA
»MRTVI, POGREŠANI IN POZABLJENI«
MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE MODERNIH KONFLIKTOV
Mednarodna konferenca
Ljubljana – Slovenija
14.–16. oktober 2020
Ime:
Priimek:
Država / kraj:
Organizacija:
Poklic:
Študent:

DA / NE

Doktorski študent:

DA / NE

Elektronska pošta:

Predstavitev:

DA / NE

Naslov
predstavitve:
Plakat:

DA / NE

Naslov
plakata:
Udeležba:

1 dan / 2 dni

Ekskurzija:

DA / NE

15. junij 2020 – rok za oddajo naslovov in povzetkov predstavitev.
10. september 2020 – rok za oddajo naslovov in povzetkov plakatov.
15. september 2020 – rok za prijavo.
20. september 2020 – rok za plačilo kotizacije.
Prijavnice naj se pošljejo na naslov mrmc.slovenia@gmail.com
Račun in navodila za plačilo kotizacije boste prejeli na e-poštni naslov.
Več informacij o konferenci na www.mrmc-conference.com

S svojim podpisom soglašam, da Avgusta, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija, osebne podatke iz te
prijavnice hrani in obdeluje z namenom vodenja evidence sodelujočih na mednarodni konferenci Mrtvi,
pogrešani in pozabljeni -multidisciplinarne raziskave modernih konfliktov.
Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave
osebnih podatkov.
Evidenca udeležencev mednarodne konference »Mrtvi, pogrešani in pozabljeni –
multidisciplinarne raziskave modernih konfliktov«
Upravljalec zbirke osebnih podatkov: Avgusta, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija;
avgustadoo@gmail.com; 031 601 620.
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: (ang. DPO): avgustadoo@gmail.com
Namen obdelave osebnih podatkov:
Podatki bodo uporabljeni za vodenje evidence sodelujočih na mednarodni konferenci, za izdelavo
programa konference in knjižico povzetkov znanstvenih predstavitev.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali na mednarodno organizacijo, v kolikor ne gre za
program konference.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev
tega obdobja:
Podatki se hranijo do konca dogodka.
Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in
popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in
pravice so prenosljivih podatkov:
S pisno zahtevo, poslano na naš naslov lahko kadarkoli zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje
oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ter ugovarjate obdelavi podatkov. V zahtevi
navedite katere osebne podatke bi želeli umakniti, spremeniti ali omejiti. Na vašo zahtevo bomo
odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:
Privolitev lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na
podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
e-naslov: gp.ip@ip‐rs.si telefon: 01/230‐97‐30, spletna stran: www.ip‐rs.si).
Informacije o tem:
Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če
podatkov ne zagotovite, ne morete sodelovati na mednarodni konferenci.

