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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

w warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 
2022-2023 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. Warsztaty wyjazdowe „Przetwórstwo 
produktów rolnych”. 
 

Temat 
 

„PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH” 
 

Termin realizacji 6 - 9.09.2022 r. 

Miejsce  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE  

ODDZIAŁ W RADOMIU 
   
 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu 
kontaktowego 

 

Adres poczty e-mail  

Numer ewidencyjny 
PESEL 

 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

INFORMACJE DODATKOWE 

Pełna nazwa firmy / 
instytucji delegującej  
(Jeśli dotyczy) 

 

□ przedstawiciel jednostki naukowo-                     

badawczej 
□ przedstawiciel LGD 
□ rolnik 
□ specjalista/doradca rolny  
□ mieszkaniec obszarów wiejskich 
□ przetwórca 

□ firma lub instytucja działająca na rzecz 

rolnictwa 

Pełniona funkcja 
(Jeśli dotyczy)  

 

Preferencje dietetyczne □ brak                       □ wegetariańskie       □ inne…………………………… 
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1. Informacja o przetwarzaniu danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, stanowi załącznik nr 1 do 

karty zgłoszenia; 
 

 
 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

 
……………………………………………………… 

czytelny podpis uczestnika 

 
Załącznik nr 1 
 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z realizacją operacji dla uczestników operacji pn. WARSZTATY 

WYJAZDOWE „PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH” oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano  

w związku z udziałem w operacji pn. WARSZTATY WYJAZDOWE „PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH”. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) informuje się, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań,  

ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez 

adres e-mail: sekretariat@podr.pl lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@podr.pl, telefonicznie pod numerem tel. 58 326-39-20, kom. 797-010-644; lub pisemnie pod adres 

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w operacji pn. WARSZATATY WYJAZDOWE 

„PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH”. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym 

niemożnością wzięcia udziału w operacji pn. WARSZTATY WYJAZDOWE „PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW 

ROLNYCH”. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania 

wykonania operacji pn. WARSZTATY WYJAZDOWE „PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH” oraz w celu 

prowadzenia doradztwa rolniczego zgodnie ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, tj. w trakcie realizacji operacji oraz po jej zakończeniu w terminie 5 lat 

od dnia wypłaty przez ARiMR środków z tytułu zrealizowanych operacji.  

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, w szczególności Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
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iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z Warsztatów wyjazdowych 

„Przetwórstwo produktów rolnych” mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani 

dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje 

usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych  

i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

 

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się  
z informacjami zawartymi w Informacji o przetwarzaniu danych. 

 

 

Zgody na przetwarzanie danych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań,  
ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, moich danych osobowych zawartych  
w Karcie zgłoszenia w związku z udziałem w operacji pn. WARSZTATY WYJAZDOWE „PRZETWÓRSTWO 
PRODUKTÓW ROLNYCH”.  

 

…………………………, ……………      ………………………………… 
 (Miejscowość i data)      (Podpis uczestnika) 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy 
Barkoczyn, 

 

         ………………………, ……………           ………………………………… 
 (Miejscowość i data)           (Podpis uczestnika) 

 

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej   
w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.j.t. z 2020 poz. 
344) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu Ustawy z dnia 16.07.2004 
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. j. t. z 2019 r. poz. 2460. z późn. zm.) 

 

         …………………………, ……………           ………………………………… 
 (Miejscowość i data)            (Podpis uczestnika) 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji operacji  
pn. WARSZTATY WYJAZDOWE „PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH” w postaci zdjęć, filmów i nagrań 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. oraz z art. 81 ustawy z  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.j. t. z 2019 r. poz. 
1231 ze zm.) przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-
422 Nowy Barkoczyn. 
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Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością PODR w Lubaniu. Niniejsza zgoda 

obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej www.podr.pl, w mediach 

społecznościowych administrowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań,  

ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach  

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania 
wizerunku. 

 
 
…………………………, ……………      ………………………………………… 
     (Miejscowość i data)                                          (Podpis uczestnika) 

http://www.podr.pl/

