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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ 

„SPOTKANIE KOBIET WIEJSKICH. KOBIETY TO DOBRY KLIMAT”  

 

Imię i nazwisko 

 

Nazwa instytucji / koła / grupy 

 

Województwo 
 

Adres do korespondencji 

 

 

 

 

Telefon  

 

E-mail 

 

Orzeczony stopień 

niepełnosprawności 

 

Przyjazd w dniu 25.10.2021 r. 

 

TAK 

 

NIE 

 

Formularz należy przesłać na adres: spotkaniekobiet@gmail.com  

 

 
 



                           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2 

 

 
W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z 
informacjami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ dla uczestników operacji „Spotkanie kobiet 
wiejskich. Kobiety to dobry klimat” oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z 
ubieganiem się o udział w operacji „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat”. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji operacji „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat”, 
zgodnie z RODO.  

 

 

 
………………………………………………………………… 

Czytelny podpis 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji operacji „Spotkanie kobiet 
wiejskich. Kobiety to dobry klimat” w postaci zdjęć, filmów i nagrań. Zezwalam na nieodpłatne 
rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i 
informacyjnych związanych z realizacją operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”. Niniejsza zgoda 
obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej, w social 
mediach, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach oraz materiałach promocyjnych i 
informacyjnych. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i 
terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 
 

 

  ………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla uczestników operacji „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat” oraz innych osób 

których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udział w operacji „Spotkanie kobiet 
wiejskich. Kobiety to dobry klimat” 

 
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 (Dz.Urz. UE L 119, 
s. 1) – dalej RODO - informujemy, iż: 

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 
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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 zorganizowania konkursu 
pn. „Skarby zaklęte w szkle” a także konferencji pn. „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry 
klimat” - 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, 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicze z siedzibą w Olsztynie 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 stworzenia bazy Krajowej 
Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania zgodnie z art. 22 RODO. 
 


