
                        
 

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

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Organizator:  Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Operacja pn. „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia - wyjazd studyjny partnerów 
KSOW” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

DANE UCZESTNIKA 

Imiona:  ………………………………………………. Nazwisko: ……………………….……………………..……… 

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

Województwo:……………………………………………………………….…………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………..…………………………..….................. 

Numer telefonu : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Jestem: 

        rolnikiem            przedsiębiorcą             pracownikiem jednostki naukowej  

        przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego            doradcą rolniczym 

Oświadczam, że: 

         Brałem/am udział w min. 1 projekcie/działaniu dotyczącym rozwoju regionalnego 
województwa 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa programu/działania) 

         Nie brałem/am udziału w projekcie/działaniu dotyczącym rozwoju regionalnego 
województwa 

Oświadczam, że: 

      wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku do celów realizacji 
operacji  
 



                        
 

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

 

 
Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 
 
1. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław w celu realizacji projektu (operacji) pn.  „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i 
zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r., w szczególności w celu realizacji zadań w ramach projektu (operacji). 
 
2. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazane do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji w Rolnictwie, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa oraz innym podmiotom uprawnionym do audytu i kontroli. 

3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),  
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do operacji pn. „Dolny Śląsk. Zielona dolina 
żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW” współfinansowanej  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W tym przypadku nie ma 
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do 
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem 
mailowym iod@upwr.edu.pl. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt UPWr. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państwa poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji  
i profilowania.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału 
w projekcie (operacji).  

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

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