
                ……………………………… 

                     pieczęć odbiorcy faktury 

 

 

Tryb nadsyłania zgłoszeń: 

Poczta:  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  

ul. Minikowo 1, 89-122 Minikowo   

Fax: (52) 386 72 27/ tel. (52) 386 72 14/ 693-302-721 

e-mail:   joanna.szczesna@kpodr.pl 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

w Forum Ochrony Środowiska - Przysiek, 20 maja 2020 r. 

 

„Zarządzanie gospodarką odpadami” 
 

Instytucja zgłaszająca: 

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

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

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

Osoba(y) delegowane do udziału w Forum: 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………  .. 

 

Koszt uczestnictwa w Forum – 120 zł/osobę 

 

Opłatę w wysokości……………………złotych przelejemy do 15 maja br.  

na konto Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie: 

     

BGK  O/Toruń  47 1130 1075 0002 6172 1320 0005 

z dopiskiem „Forum Ochrony Środowiska 2020” 

 

Nabywca: dane do faktury  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………….. 

Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 

 

 

…………………………………….. 

data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 maja 2020 r. 

mailto:joanna.szczesna@kpodr.pl


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 

Klauzula informacyjna:  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016)- dalej RODO informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą w Minikowie, adres e-mail: sekretariat@kpodr.pl, tel. 52 386 72 14, 

2) W Kujawko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego został powołany inspektor ochrony danych. Kontakt 

możliwy jest pod tel. 663 731 881, adres e-mail:roman.gibaszek@kpodr.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału ww. szkoleniu na podstawie Pani/Pana zgody (na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 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 KPODR zakresie archiwizacji 

dokumentów.  

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z 

przepisów prawa. 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

• ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

9) podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału ww. szkoleniu. 

 

Klauzula zgody:  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez KPODR z siedzibą w Minikowie w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na stronie internetowej KPODR. Niniejsza zgoda 

stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880). 

 

 

………………………………. 

data i podpis 

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu kierowania ofert usług świadczonych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie.  

 

………………………………. 

data i podpis 

 

 

mailto:sekretariat@kpodr.pl

