
 
Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Olsztynie  
 

 

 

                                            

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

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

 

 

………………………………………………................                      …......………………..……..…………………………. 
(pieczęć instytucji delegującej, jeśli dotyczy)                                                                                                                          (miejscowość, data) 

                                                                                        

Zgłaszam uczestnictwo w  III Warmińsko – Mazurskim Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
które odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Hotelu Omega przy  ul. Sielskiej 4a w Olsztynie. 
 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

2. Adres do korespondencji: ………............................................................................................................................................. 

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

tel.: ……......................................……, e-mail: ……………................................................................………..…................................. 

 

3. Nazwa i adres instytucji delegującej (jeśli dotyczy): 

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

adres: ....................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

tel.: …………………….…………….…..., e-mail: ………………..…..……………………….fax: .…..…….……….…………………………………………………. 

NIP: …………………………..………………………. 

 

4. Wybór bloku tematycznego (proszę zaznaczyć X tylko przy jednym wybranym bloku) 

Tytuł bloku tematycznego wybór 

1) Innowacje w nawożeniu  

2) Aktualne rozwiązania w uprawie roślin i chowie zwierząt metodami ekologicznymi  

3) Nowoczesne systemy zarządzania w chowie bydła mięsnego  

4) Żywność regionalna i ekologiczna - organizacja rynku  

 

5. Rezerwacja noclegów i wyżywienia  (proszę zaznaczyć  X) 

Nocleg i wyżywienie 

Data nocleg Data  śniadanie obiad kolacja 

14/15 listopada 
  
  

14 listopada     

15 listopada       

 

  
 
 
….............................................................                                                                   ……….................................................................... 
        (podpis uczestnika)                                                                          (pieczęć  instytucji delegującej, jeśli dotyczy) 



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

 

Zał. nr 1. 

Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników operacji pn. „III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich” oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem  

w  tej operacji.  

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres  

e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39  

lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez  

e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 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. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w zakresie 

organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej”. 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. „Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej  

i ekologicznej”. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c, e oraz f ogólnego 

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

oraz otrzymania refundacji operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności 

regionalnej i ekologicznej” oraz w celu prowadzenia doradztwa rolniczego zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa 

rolniczego. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z umową KSOW na realizację operacji w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. w trakcie realizacji operacji oraz po jej zakończeniu  

w terminie 5 lat od dnia wypłaty przez ARiMR środków z tytułu zrealizowania operacji. 

6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, w szczególności 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

oraz Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa  25, 71-037 Szczecin. 

7. 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. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach 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. 

10. 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. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

 

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 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia  

w związku z udziałem w operacji pn. „III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich” realizowanej w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

lata 2018-2019 w zakresie SIR. 

 

 

…………………………..……………     ………………………………… 

 (Miejscowość i data)       (Podpis uczestnika) 

 

 

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

Mazurskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91. 

 

 

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

 (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.2019.123 t.j. z późn.zm.), a także  

na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu Ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.). 

  

 

…………………………..……………     ………………………………… 

 (Miejscowość i data)                   (Podpis uczestnika) 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji operacji pn. „III Warmińsko-

Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w postaci zdjęć, filmów i nagrań  

przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

 

Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych  

i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: 

udostępnianie na stronie internetowej www.w-modr.pl, w mediach społecznościowych administrowanych przez  

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach 

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz materiałach promocyjnych  

i informacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

 

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

 

 

 

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

             (Miejscowość i data)                                (Podpis uczestnika) 

 

 

http://www.w-modr.pl/

