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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich – szkolenie informacyjne”.
Termin realizacji:

6 października 2022 r., godz. 9:00-13:15

Miejsce realizacji:

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty Połczyńskiego
Minikowo 1c, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią

Prosimy zaznaczyć reprezentowaną grupę docelową (jedna odpowiedź!)
osoba prowadząca działalność turystyczną na obszarach wiejskich
osoba planująca rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
osoba zaangażowana w działania na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
chcąca uzyskać wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego.

Dane uczestnika:
imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
nazwa instytucji (jeśli dotyczy): ............................................................................................................................
adres zamieszkania/siedziby instytucji: ................................................................................................................
tel.: ................................... e-mail: ........................................................................................................................
Uwagi (np. dotyczące wyżywienia):

.............................................................
(miejscowość, data)

................................................................................
(czytelny podpis osoby zgłoszonej)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w sposób określony w klauzuli informacyjnej RODO*.

……………………….……………….
data i czytelny podpis
Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, a także podmioty wymienione w punkcie 5, 9
oraz 10 klauzuli RODO*, utrwalonego w ramach realizacji operacji pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach na stronie internetowej KPODR
i wydawnictwach drukowanych oraz do celów związanych z realizacją i rozliczeniem operacji. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na
rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655).

……………………….……………….
data i czytelny podpis
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać drogą mailową (skan) na adres mailowy: aleksandra.hapka@kpodr.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, z dopiskiem „KSOW Gospodarstwo Edukacyjne”.
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2022 r. do godz. 15:00 (liczy się moment wpływu zgłoszenia do organizatora).

*KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z przepisami 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, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Adres do korespondencji:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, e-mail: sekretariat@kpodr.pl, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: iod@kpodr.pl, tel.: 52 386 72 45, 663 731 881.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozliczenia operacji pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, zwanej dalej „operacją”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umowy na realizację operacji, zwanej dalej „umową”, w tym
w szczególności:
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie;
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty wskazane w ust. 5 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków
określonych w art. 57g ust. 1, w szczególności z pkt 5-7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2137, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ROW”, tj. przeprowadzania kontroli, wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji oraz
zwrotu tych środków w przypadkach określonych w umowie.
7. Dane osobowe, przetwarzane przez podmioty wskazane w ust. 5, mogą być również przetwarzane w celu rozpowszechniania informacji o realizowanej
operacji, w szczególności zamieszczenia informacji na stronie internetowej KSOW oraz tworzenia sieci kontaktów za pośrednictwem KSOW, na podstawie
§ 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 i 2, a także § 6 pkt 1-3 oraz § 7 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148, z późn. zm.).
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 13 ust. 3 i § 23 ust. 1a, 2 i 3c rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem obowiązków
określonych w art. 6 ust. 2 ustawy ROW.
9. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Komisję Europejską oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej.
10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz na podstawie postanowień zawartej umowy.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 6 i 8, tj. do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia
wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z tytułu zrealizowania operacji jednostce, która zrefundowała KujawskoPomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie koszty poniesione z tego tytułu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od
dnia rozpoczęcia realizacji operacji do dnia, o którym mowa w zdaniu powyżej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji.
12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do
tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne do zakwalifikowania do uczestnictwa
w operacji.
14. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
16. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

