
 
 

 
 

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

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

 FORMA konferencja 

 Termin 07.09.2022r. 

 Nazwa (tytuł, temat) „POMORSKIE FORUM INNOWACJI ROLNICZYCH” 

1 Imię i nazwisko  

2 Data urodzenia  
dzień - miesiąc - rok 

4 Adres zamieszkania/ 
Korespondencji 

powiat  

miejscowość  

ulica  nr  

Kod pocztowy  

nr telefonu:  

e-mail:  

5 Zakład pracy/ instytucja/  

6 Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do 
kontaktu 

 

 

1.  Kryteria wyboru, proszę zaznaczyć: 
Uczestnik konferencji jest: 

 rolnikiem/hodowcą zwierząt   

 przedstawicielem doradztwa rolniczego  

 przedstawicielem nauki/instytucji działającej na rzecz rolnictwa (wpisać powyżej 

nazwę instytucji). 

 mieszkańcem obszarów wiejskich  

        inną osobą zainteresowaną tematyką operacji 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Pomorskie Forum Innowacji 
Rolniczych” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: PODR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. ul. Pszczelińska 99, 05-
840 Brwinów oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat/lub w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez administratora, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
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7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
zawarcia umowy, 
9) zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych podczas uczestnictwa w konferencji, 
na stronie podr.pl w celu promocji projektu „Pomorskie Forum Innowacji Rolniczych” budowania pozytywnego 
wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach. 
 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji operacji pn. „Pomorskie 
Forum Innowacji Rolniczych” w postaci zdjęć, filmów i nagrań na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 , data)  (podpis uczestnika) 
 
 
 
 


