
 

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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzające Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

 
Załącznik nr 1 do regulaminu  

XVII Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich Województwa 

Pomorskiego 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
 

do udziału w XVII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego,  
który odbędzie się 15 października 2022 r. w Żukowie 

 
 

 

L.p. Dane organizacji 
1. Nazwa organizacji  

2. Imię i nazwisko 
przewodniczącej 

 

3. Adres zamieszkania/ 
korespondencji 

powiat 
 

 
miejscowość 

 

 
ulica 

 
nr 

 

 
kod 

 

nr telefonu:  

e-mail:  
 

4. Nr KRS  
(Krajowy Rejestr Sądowy) 

 

5. Nr wpisu do rejestru 
ARiMR  (jeśli dotyczy) 

 

6. Nr NIP  

7. Nr konta bankowego  

8. Data i podpis  

 

Uczestników realizowanej operacji informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW 
oraz o portalu internetowym http://ksow.pl 
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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: 
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 Turnieju- 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 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa,  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią archiwalną 
obowiązującą w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, 
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) dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, 
9) dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
 w formie profilowania, 
10) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i 
rozliczenia powyższego Turnieju. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin ww. Turnieju, oraz wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku firmy przez organizatora ww. Turnieju - zgodnie z ustawą z dnia 
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.j.t  z 2019 r. , poz. 1231, z późn. zm.). 
Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacja na stronie internetowej www.podr.pl, w 
miesięczniku „Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawanego przez PODR w Lubaniu, portalu 
społecznościowym PODR w Lubaniu, publikacja na stronach internetowych dodatkowych partnerów: 
Gminy Żukowo, Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Gdańsku.   
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) w celu promocji 
i budowania pozytywnego wizerunku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza 
Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn. 
 
 
 

(miejscowość , data)  (podpis uczestnika) 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji Turnieju – 
„XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego”, 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.  

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) 

 

 


