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PROGRAM WOJEWOOZKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 

"Pom6imy dziecku z FASD - zapalmy czerwon~ lampk~" 
t6dZ, 10 wrzesnia 2018 rok 


Konferencja organizowana w ramach obchod6w Swiatowego Dnia FASD 


Sala Konferencyjna K1 t6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 


ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24 w todzi 


09.00 -10.00 	 rejestracja uczestnik6w konferencji 

10.00 -10.10 	 Otwarcie konfereneji, Marszafek Wojew6dztwa t6dzkiego 

10.10 -10.45 "FASO - Meehanizm powstawania" 
prof. zw. dr hab. n. med. Hieronim Bartel, lekarz, embriolog, t6dzka Akademia 

Humanistyczno - Ekonomiczna 

10.40 - 11.15 "Ocena OUN u dzieci z FASO - badania prof. Andrzeja Urbanika" 

dr Teresa Jadczak - Szumifo, psycho log, ITEM Centrum Psychologiczne w z.ywcu 

11.15 -	 11.50 "Znaezenie diagnozy psyehologieznej i neuropsyehologicznej w oeenie dzieeka z FASO" 
prof. Aneta Borkowska, psycholog, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie 

11.50 - 12.30 "Pij~ea ci~iarna - wspierat ezy straszyt, otaezat opiek~ ezy karat?" 
dr n. med. Krzysztof Liszcz, lekarz psychiatra, AKSJOMAT w Toruniu 

12.30 -13.00 	 przerwa kawowa 

13.35 - 14.10 "Model terapii dzieci z FASO" 

dr Teresa Jadczak - Szumilo, psycho log, ITEM Centrum Psychologiczne w z.ywcu 

14.10 -14.20 Regionalny Punkt Oiagnozy i Terapii FASO dla dzieci i ich opiekun6w - jak to si~ zaez~to" 

przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Spolecznej w todzi 

14.20 - 14.30 	 Zapal czerwonq lampkt: - inauguraeja wojew6dzkiej kampanii spoteeznej 

14.30 	 pocz~stunek 

15.00 	 PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY - dyskusja i pytania 

dr Teresa Jadczak Szumilo, dr n. med. Krzysztof Liszcz - sala K2 

dr n. med. Jadwiga Trojanowska-Lipczyk i lek. Katarzyna Palka-Szafraniec - sala K3 

Teresa Dul~ba (psycholog) i Marta Seferynska (psycholog) - Sala Klubowa 

PATRONAT HONOROWY 	 OGANIZATOR 

iiii Regionalne 
CentrumRZECZNIK PRAW DZIECKA 
Polityki 

Marek Michalak MARSZAlEK Spolecznej w todzi" 
WOJEWCDZTWA LCDZKIEGD 


Wilold St~pier\ 
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Regionalne 
Centrum 
Polityki 
Spotecznej w todzi"""" FORMULARl lGt.OSlENIOWY 

Konferencja pn . . "Pom6imy dziecku z FASD - zapalmy czerwonq lampk~". 


t6dz, 10 wrzesnia 2018 rok 

w ramach Swiatowego Dnia FASD 


Sala Konferencyjna K1 t6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24 


Wypetniony, wydrukowany i podpisany formularz naleiy wystac w postaci skanu na adres: 
konferencjafasd@rcpslodz.pl do dnia 31 sierpnia 2018 r. decyduje kolejnosc zgtoszen 

Formularz prosze wypetnic w wersji komputerowej-
Formularz do pobrania na stronie Reps 

Prezentowana instytucja/organizacja 

Nazwa 

Adres (ulica, numer) 

Kod pocztowy 

Miejscowosc 

Telefon 

Dane kontaktowe osoby uczestniczqcej w Konferencji 

Imi~ i nazwisko 

Sta nowisko/funkcja 

Tel. kontaktowy , Adres e-mail Tel: E-mail : 

Ch~c udziatu w konsultacjach OTAK ONIE 

Zapoznalem si~ z informacjq 0 warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE 
- informacja do/qczona do formularza 

Wyrazam zgod~ na przetwarzanie przez Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w lodzi (Administratora) moich danych 
osobowych, w tym na przetwarzanie, 0 kt6rych mowa wart. 7 zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE, w celu real izacji zadan zwiqzanych z 
Wojew6dzkq Konferencjq Naukowq pn . "Pom6zmy dziecku z FASD - zapalmy czerwonq lampk~" 

(data i pod pis uczestn ika konferencji) 

promuje 

t6dzkie 

mailto:konferencjafasd@rcpslodz.pl


Zalqcznik nr 3 do Polityki ochrony danych osobowych Reps w todzi 

Informacja 0 warunkach przetwarzania danych osobowych 
art. 13 

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46MJE informuj~, ze: 

1. 	 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki Spoiecznej z siedzibq 
w Lodzi ul. Snycerska 8. reprezentowane przez Dyrektora; 

2. 	 Z osobq pelniqcq funkcj~ Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych Osobowych mozna 
si~ skontaktowac pod adresem: L6dz, ul. Snycerska 8 adresem mailowym: a.lipiec@rcpslodz.pl , nr tel. 
(42) 203 48 02 ; 

3. 	 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~dq w celu udzialu w Wojew6dzkiej Konferencji Naukowej pn. 
"Pom6zmy dziecku z FASD - zapalmy czerwonq lampk~" w dniu 1009.2018 organizowanej w ramach 
obchod6w SWiatowego Dnia FAS; 

4. 	 Podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Sq: 

1) 	 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46MJE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) 
Art . 6 ust.1 lit. a i e; 

a) osoba , kt6rej dane dotyczq wyrazila zgod~ na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub wi~kszej liczbie okreslonych cel6w; 

e) przetwarzanie jest niezb~dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi, 

2) Wojewodzka Strategia w zakresie polityki spolecznej na lata 2020 

5. 	 Kategoriami odbiorc6w Pani/Pana danych osobowych Sq pracownicy RCPS, podmioty zewn~trzne i 
wsp61pracujqce organizujqce Wojew6dzkq Konferencj~ Naukowq pn. "Pom6zmy dziecku z FASD 
zapalmy czerwonq lampk~", organy kontroli , organy archiwizacji; 

6. 	 PanilPana dane nie b~dq przekazywane do Panstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej; 

7. 	 Pani/Pana dane b~dq przechowywane przez okres wskazany w "jednolitym rzeczowym wykazie akt", 
kt6ry stanowi zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 1/2018 Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Spoiecznej 
z dnia 04.01 .2018 roku w sprawie: przepis6w kancelaryjnych i archiwalnych stosowanych w 
Regionalnym Centrum Polityki Spoiecznej ; 

8. 	 Posiada Pani/Pan prawo do zqdania dost~pu do swoich danych osobowych, sporzqdzania ich kopii oraz 
prawo ich sprostowania jezeli Sq niezgodne ze stanem rzeczywistym, usuni~cia lub ograniczenia 
przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych; 

9. 	 Z przyczyn zwiqzanych z Pani/Pana szczeg61nq sytuacjq przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, 

10. 	w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnqc udzielonq zgod~, co pozostaje jednak bez wplywu 
na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni~ciem; 

11. 	 Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiqzana do ich 
podania, a konsekwencjq niepodania danych osobowych b~dzie r6wnoznaczna z brakiem mozliwosci 
udzialu w Wojew6dzkiej Konferencji Naukowej pn. "Pom6zmy dziecku z FASD - zapalmy czerwonq 
lampk~" ze wzgl~d6w formalnych. 

12. 	 Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego si~ ochronq danych 
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych narusza przepisy og61nego rozporzqdzenia 0 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
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