Załącznik nr 1/2018
do Regulaminu XI edycji Wojewódzkiego Konkursu
na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne
w 2018 r.
Formularz zgłoszeniowy
XI Wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne
w 2018 r.
I. Podstawowe informacje
1.

Dane właściciela gospodarstwa:

Imię …………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………
1a. - PESEL …………………………………………….
2. Numer ewidencyjny gospodarstwa (zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) …………………………..…......................
3. Numer aktualnego certyfikatu ekologicznego ……….....…………………..….........
4. Nazwa upoważnionej jednostki certyfikującej kontrolującej zgłaszane gospodarstwo:
a)

w roku oceny………………................………………….

b)

w roku/latach poprzednich……………………………….

5. Adres gospodarstwa:
Kod pocztowy ………………, poczta ……………........………
Miejscowość ……………………………ul ………………….. nr domu ................
5.a Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż gospodarstwa):
Kod pocztowy ………………, poczta ……………........………
Miejscowość ……………………………ul ………………….. nr domu ................
6. Kontakt:
Tel./fax ………………………………………………
Tel. kom. …………………………………………….
E-mail. ……………………………………………….
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II. Kierunek produkcji gospodarstwa – krótki opis:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................
III. Dane osoby zgłaszającej/instytucji gospodarstwo do konkursu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................
Zgłaszam udział w XI Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo
Ekologiczne w 2018 r. w kategorii:
-środowisko”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku dla potrzeb konkursu:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z
siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i
rozliczenia powyższego konkursu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu
uzasadniony interes realizowany przez administratora

o

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i
rozliczenia powyższego konkursu
9) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego wizerunku Administratora (Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą
w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422
Nowy Barkoczyn ) w przestrzeni publicznej i w mediach.
Potwierdzam wiarygodność powyższych danych, znajomość i akceptację Regulaminu Konkursu na
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 r.

........................................................
Czytelny podpis rolnika

...................................................................
Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej
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