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

Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.  
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Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu  

pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich”   

 
 
Termin szkolenia – 11.10.2018r. 
 
Miejsce szkolenia - Hotel Złoty Młyn Polichno 97-320 Wolbórz 

Imię i nazwisko - ……………………………………………………………………………………… 

Zawód (rolnik, pracownik samorządowy itp.) -  …………………………………………………… 

Funkcja społeczna  -  ……………………………………………………………………………….. 

        (sołtys, radny, członek KGW, LGD, IRWŁ itp.) 

 

Dokładny adres zamieszkania:                                                                                   

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

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

Telefon kontaktowy -  ……………………….. 

E-mail - …………………………………………. 

 

 
Oświadczam, że chcę uczestniczyć w szkoleniu, jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałam/em się z założeniami oraz terminem szkolenia. Ponadto oświadczam, iż jestem 
świadoma/y konieczności pokrycia jednostkowych kosztów finansowych w przypadku 
rezygnacji z ww. szkolenia. 
 
 
 

     
    
 …………………………………… 
                                                                                
  (podpis)  
 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Parter KSOW w bazie partnerów. 
Można to zrobić na stronie internetowej  KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu 

internetowego http://ksow.pl 
 

 
 

  
 

http://ksow.pl/
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA  
w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych w Izbie  Rolniczej Województwa Łódzkiego  jest  Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego, 91 –420 Łódź, ul. Północna 27/29 oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o 
refundację, Zarząd Województwa Łódzkiego. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego w celu: 
a. Realizacji operacji pt.  Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018 

Hanover. 
b. realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, 

c, d, e RODO, 
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
d. odbiorcą danych będą również: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  - w celu rozliczenia 

projektu ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 
także dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów 
prawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w 
oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas 
niezbędny do realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane 
przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Po 

tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie  
i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wynikających z przepisów 
prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a. dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 
b. operatorzy pocztowi i kurierzy, 
c. banki w zakresie realizacji płatności, 
d. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia 

usługi, 
e. organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem 

danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych 
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w operacji pt. Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane 
„Potato Europe” 2018 - Hanover 

10. Prawo do bycia zapomnianym” inaczej prawo do usunięcia danych może być realizowane pod warunkiem 
zrealizowania, rozliczenia operacji  pt. Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018 - 
Hanover oraz upływu okresu trwałości operacji lub też czasu koniecznego do przechowywania dokumentacji 
związanej z realizowaną operacją przewidzianego w umowie lub stosownych przepisach / regulacjach prawa 
na warunkach art. 17 RODO. 

 
         

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


