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

Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Boguchwale

Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej:
Nazwa /temat/: pt.

„INNOWACYJNA GOSPODARKA PASIECZNA”

Rodzaj: wyjazd studyjny – Francja
Termin realizacji: 21-28.05. 2019 r.
1.

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

2. Data urodzenia:………………………… miejsce urodzenia:……………………….……………
nr pesel ……………………………………
3.

Adres zamieszkania: kod …………………. miejscowość: .............................................................
ulica: .............................................................................. nr domu ......................................................
tel.: …….........…….........................., e-mail: ………………………..…...........................................

4. Reprezentowana instytucja/firma ........................................................................................................
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
Nazwa formy edukacyjnej:
Wyjazd studyjny do Francji dotyczący innowacyjnej gospodarki pasiecznej w dniach 21-28.05.2019r.

Organizator: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale
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 w celu:
- przetwarzania danych osobowych w ramach obecnego wydarzenia organizowanego przez PODR
- możliwości kontaktu telefonicznego przez doradców PODR - ofert z zakresu tożsamego z wydarzeniem, na którym pozyskana była
zgoda,
- możliwości kontaktu telefonicznego przez doradców PODR - ofert w zakresu innych wydarzeń związanych szeroko pojętym promocją
i doradztwem na rzecz rozwoju i innowacji w rolnictwie, przez PODR oraz partnerów PODR,
możliwości
przekazywania
informacji
z wydarzeniem, na którym pozyskana była zgoda,

elektronicznych

przez

doradców

PODR

z

zakresu

tożsamego

- możliwości przekazywania informacji elektronicznych przez doradców PODR w zakresu innych wydarzeń związanych szeroko
pojętym promocją i doradztwem na rzecz rozwoju i innowacji w rolnictwie, przez PODR oraz partnerów PODR,

- wykorzystanie mojego wizerunku przez PODR w ramach materiałów informacyjnych z promowanych wydarzeń
- dowolny inny cel np. publikacja w materiałach okolicznościowych, promocyjnych reklamowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Boguchwale ul. Suszyckich 9, reprezentowany przez dyrektora;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w PODR – inspektor.odo@podrb.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „INNOWACYJNA GOSPODARKA PASIECZNA”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji projektu, a następnie przechowywane przez okres wynikający z
wewnętrznych przepisów administratora;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej
lub elektronicznej na adres mailowy: inspektor.odo@podrb.pl;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie
w projekcie.

danych

osobowych

jest

dobrowolne,

jednakże

odmowa

podania

danych

skutkuje

odmową

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

udziału

