
 
 

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

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

……...…………………….                                                                       
(miejscowość, data) 

OPOLSKI OŚRODEK   
DORADZTWA ROLNICZEGO  

w Łosiowie 

 

Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej: wyjazd studyjny 

Rodzaj/Nazwa /tytuł, temat/: "Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn; 

Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych - przetwórstwo produktów 

roślinnych i zwierzęcych" 

Termin i miejsce realizacji; 14,15,15 październik 2020r – rejon podkarpacie 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………….….…. 

2. Data urodzenia:………………………….……………….…………………………….…..…   

3. Miejsce urodzenia:…………………………………………………………………….…..…. 

4. Pesel:………………………………………………………..……………………………….……… 

5. Adres do korespondencji: kod ……..……… miejscowość: .................................................. 

Ulica/nr :................................................................................................................................. 

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

6. Rezerwacja noclegów i wyżywienia   (proszę zaznaczyć  X) 

Nocleg  Wyżywienie 

14/15.10.2020r   data śniadanie obiad kolacja 

15/16.10.2020r   14.10.2020r ------------   

   15.10.2020r    

   16.10.2020r   ------------- 

 
Preferencje dietetyczne; (proszę zaznaczyć X) 
- brak 
- bezmięsna 
- bezmleczna 
- bezglutenowa 
 

Grupa docelowa;  (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy ekologiczni i 

konwencjonalni zainteresowani przetwórstwem) 

- proszę podkreślić* 

                                                                                                                                          
                                                                                                                      …………………………………………………………………… 
                                                           (data i podpis uczestnika) 



 
 

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

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY* 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:   
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
 z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433.  
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pan Helena Kawiak, iod@oodr.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia – wyjazd studyjny dot. 
"Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn; Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw 
ekologicznych - przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych", w  ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci 
na rzecz innowacji w rolnictwie, na podstawie art.6 ust.1 lit. a (należy podać podstawę prawną przetwarzania, 
np. art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e/ f  rozporządzenia;   przy  literze f należy wskazać uzasadniony interes ADO lub strony 
trzeciej, ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego).  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz 
Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  (można 
wymienić kategorię odbiorców, o ile istnieją).  
5. Pani/Pana dane osobowe będą / nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
na podstawie:…………………….( wybrać odpowiednią podstawę). Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych 
przekazywanych do państwa trzeciego ………………………..(wskazać sposób uzyskania kopii danych lub miejsca 
udostępniania danych).  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (jeżeli nie ma 
możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalenia tego okresu np. do czasu 
rozliczenia projektu lub wyznaczonych terminów).   
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy  nastąpi naruszenie przepisów RODO.  
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym (wybrać odpowiedni: wymogiem 
ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  niezakwalifikowanie do udziału w zebraniu informacji i 
opracowaniu broszur (jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, należy wskazać 
ewentualne konsekwencje niepodania danych).  
10. Pani/Pana dane  osobowe będą / nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również   w 
formie profilowania. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
 
*Dokument udostępniany przez pracownika w momencie pozyskiwania danych osobowych, np.: przy 
otrzymywaniu zgody na przetwarzanie danych, wyświetlany na szkoleniach grupowych, powoływania się na 
ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego, w sprawach pracowniczych 
 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                             ………………….…………………………………………. 
                                                                                                                                         Data i podpis uczestnika 
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