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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 „Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020” 
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

 

Formularz zgłoszenia  

 
osoby do przygotowania i obsługi  terenu wystawienniczego w związku z realizacją operacji : 

„Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu” w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-

2021 (umowa zlecenie) 

 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Dane kontaktowe  

Czy jest Pan/Pani dyspozycyjny w dniach 

6-9 lipca 2021r. oraz 12-14 lipca 2021 r.  
TAK/NIE 

Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w pracy ze 

zwierzętami? Jeśli tak, proszę podać kiedy i 

gdzie pracował/a Pan/Pani ze zwierzętami oraz 

krótko opisać zakres prac 

TAK/NIE 

 

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 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 rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. j.t 

z 2017r. poz. 459 z późn. zm.),  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

 

 

………………………………….                       …………………………………………….. 

                     (data)                                                                               (podpis) 

 
Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@podr.pl, 

osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn do dnia 28 czerwca 2021 

roku do godziny 15:00. 
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