
 Informacja o zasadach uczestniczenia w szkoleniu  pt. „Agroturystyka NA 

NOWO”. 

 

 

Organizatorem szkoleń pt. „Agroturystyka NA NOWO” jest Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie Oddział w Warszawie, zwany dalej CDR, pełniące funkcję jednostki centralnej 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Szkolenie jest wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020”. 

1. Zgłaszając swój udział w szkoleniu „Agroturystyka NA NOWO”, zobowiązuję się do 

uczestnictwa w dwóch dniach szkolenia w wybranym przez siebie terminie.   

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest jednoznaczne  

z zaakceptowaniem  „Informacji o zasadach (…)” , zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów rekrutacji na szkolenie oraz zgody na utrwalanie oraz 

wykorzystanie wizerunku i publikacji nagrań.  

3. Szkolenie „Agroturystyka NA NOWO” odbędzie się on-line na platformie ZOOM. 

Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędny jest komputer (z kamerką i mikrofonem),  

z dostępem do Internetu lub inne urządzenie np. smartfon. 

4. Link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom na wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail, najpóźniej 1 dzień przed terminem szkolenia. 

5. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. CDR przewiduje udział ok. 20 osób 

na każdym szkoleniu, przy czym w zależności od liczby zgłoszeń  dopuszcza możliwość 

zwiększenia liczby uczestników poszczególnych szkoleń lub uruchomienia 

dodatkowego terminu szkolenia.  

6. Rekrutacja kończy się 5 dni przed dniem rozpoczęcia każdego ze szkoleń.  

7. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez CDR za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.  

8. Na wskazany adres e-mail zostaną przekazane wszelkie niezbędne informacje  

i materiały dotyczące szkolenia.  

9. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez Barbarę Zajączkowską (firma ABM) 

oraz Barbarę Jurgę (firma "EFEBIA") na zlecenie CDR  i są objęte prawami autorskimi. 

Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest 

zabronione. 

10. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane szkolenie nie będzie mogło się odbyć 

w ustalonym terminie, CDR zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub 

zaproponowania innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym 

powiadomiony niezwłocznie drogą mailową.  



11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej „Informacji o 

zasadach (…)” w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń 

mających wpływ na organizowane szkolenie. 

12. „Informacji o zasadach (…)” jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału  

w szkoleniu. 

13. UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PUBLIKACJA 

NAGRAŃ  

I. Rejestrując swój udział w szkoleniu „Agroturystyka NA NOWO”, organizowanym przez 

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie Oddział w Warszawie, oświadczam, 

że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1062), wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, 

wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez udostepnienie uczestnikom 

nagrania ze szkolenia online a także na zachowanie w celach informacyjnych nagrania ze 

szkolenia w zasobach CDR.  

II. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich 

dóbr osobistych. Niniejsza zgoda:  

-  nie jest ograniczona w czasie ani terytorialne,  

- dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas szkolenia 

„Agroturystyka NA NOWO”, organizowanego przez CDR.  

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

III. Jestem pełnoletni/a i nieograniczony/na w zdolności do czynności prawnych 

uniemożliwiających wyrażenie niniejszej zgody.  

 

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Rejestrując swój udział w szkoleniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail dla 

potrzeb przeprowadzenia i utrwalenia szkolenia realizowanego w ramach operacji 

Agroturystyka NA NOWO, organizowanego przez CDR, oraz publicznego wyświetlania 

materiałów video z ww. szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą 

informacyjną.  

 

15. KLAUZULA INFORMACYJNA  

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)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  

str. 1), dalej „RODO” - informuję, że:  



I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie (zwane dalej CDR) z siedzibą w Brwinowie (05-840) przy  

ul. Pszczelińskiej 99.  

II. Inspektor Ochrony Danych 

W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem 

e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I; 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji 

operacji pn. „Agroturystyka Na Nowo” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

IV. Okres przechowywania danych 

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały 

pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie 

przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach 

wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów. 

V. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz otrzymania ich kopii; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych 

osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres 

naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

2. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych 



jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału  

w szkoleniu realizowanym w ramach pn. „Agroturystyka Na Nowo”. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania zgodnie z art. 22 RODO. 

 

 

 


