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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wyjazd studyjnym „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk  

w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym 
 

Termin 02-06.07.2018 
Miejsce województwo lubelskie i świętokrzyskie 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………............................... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………......................................... 

Nr Pesel……………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu  ……………...........………………….E-mail ……….......…………………………………… 

Prosimy zaznaczyć reprezentowaną grupę docelową (jedna odpowiedź) 

- rolnik ekologiczny  

- przetwórca ekologiczny 

- rolnik konwencjonalny zainteresowany systemem rolnictwa ekologicznego 

- przedstawiciel instytucji działającej na rzecz rolnictwa (jakiej)……………………………………….. 

- przedstawiciel naukowy 

- przedstawiciel mediów związanych z rolnictwem  

- przedstawiciele Partnerów operacji 

- doradcy/specjaliści KPODR odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego 

 
Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.dobosz@kpodr.pl  lub faxem  

na nr 52 386 72 27 w terminie do 13.06.2018r. 
 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie  decyduje kolejność zgłoszeń   tj. moment (data i godzina) 
wejścia zgłoszenia na pocztę e-mail  lub fax. 

 
Zgodnie z Regulaminem §5, pkt 6 w przypadku rezygnacji z wyjazdu studyjnego bez względu na 

przyczynę i jednocześnie brakiem możliwości zastępstwa z listy rezerwowej, osoba ta  obciążona zostanie 

kosztami uczestnictwa.   
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I. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zwany dalej: 

„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 

       Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie lub telefonując pod numer: /  

Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora  

ochrony danych, pisząc na adres: roman.gibaszek@kpodr.pl lub telefonując pod numer: 

 663 731 881 

 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, 

zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy  

oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,  

że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.  

5.   Twoje dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania 

biznesowego). 

6.   Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom :  

Kujawsko- Pomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu zwanego „Województwem”, Agencji 

Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, Ministrowi Finansów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 

 Wsi, Komisji Europejskiej. 

7. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia  

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje 

 Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.  

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,  

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby  

fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, 

 jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 

 lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

II. ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie zwany dalej „Ośrodkiem” w celach promujących projekt. pn.  

Wyjazd studyjnym „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk 
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w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym 

 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty 

telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i 

czasopismach oraz w Internecie itp.  

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

III.  Zapoznałem /am  się z treścią Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie pn.: 

 

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie 

ekologicznym. 

 
 

 
…………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika 
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Zapoznałem /am  się z treścią Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie 

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym. 

 

 
 
 
   …………………………………………………. 
     Data i podpis uczestnika  

 


