
         

   

 
„Jarmark Uniwersytecki - Dobra Polska Wieprzowina" 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP Bydgoszcz 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

Data 24.11.2018 (sobota) 

Miejsce 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz 

W godzinach 10.00 – 14.00 

Dane uczestnika 

Nazwisko i imię uczestnika  

Nazwa miejscowości 

zamieszkania 
 

Email  

 

 

Wybór Sesji  Sesja I 

Konsumenci wieprzowiny 

 Sesja II 

Hodowcy i producenci 

 

 

Zgłoszenie prosimy przesyłać elektronicznie do dnia 21.11.2018 r. na adres:  
jarmark.uniwersytecki@utp.edu.pl   
 
Osoba kontaktowa: dr inż. Magdalena Drewka, tel. (052) 374-97-47; 694-581-633 
 
Kolejność zgłoszeń decydować będzie o udziale w Sesjach Jarmarku Uniwersyteckiego. 
 
 

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO 
 
 



         

   

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
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.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 
7, 85-796 Bydgoszcz. 

2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych – kontakt pisemny drogą 
elektroniczną jest dostępny pod adresem e-mail: iod@utp.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawnej realizacji Jarmarku, 
rozliczenia jego kosztów oraz w celach statystycznych.  

4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia 
skargi do organu nadzorczego.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
i rozliczenia Jarmarku Uniwersyteckiego, tj. do 30.11.2018r.  

6. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne, ze względu na 
konieczność rejestracji i powiadomienia o możliwości udziału w proponowanych Sesjach 
Jarmarku Uniwersyteckiego.  

7. Dane osobowe nie będą wykorzystane do automatycznego podejmowania decyzji ani do 
profilowania. 

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
 
 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami  ....................................  
                                                       (data i podpis)  
  
 


