KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pn.:
„Wołowe inspiracje”
realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Termin wyjazdu studyjnego 21-22.06.2022 r.
Dane osobowe

Nazwisko i imiona uczestnika
Adres zamieszkania

Adres poczty e-mail
Nr telefonu komórkowego
PESEL
Data i miejsce urodzenia

………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika)

I.

Klauzula informacyjna odnośnie zbierania danych osobowych
Organizator, realizując wyjazd studyjny w ramach operacji pt. „Wołowe inspiracje” zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 oraz prawa krajowego w zakresie ochrony danych.
Organizator informuje, że:
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
II.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w procesie realizacji operacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl.pl, tel. 22 517 61 41 lub listownie na adres siedziby MODR.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji operacji, jej udokumentowania zrealizowania oraz otrzymania refundacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przeprowadzającym kontrolę i audyty w ramach realizacji operacji, w
szczególności Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Komisji Europejskiej, organom kontroli skarbowej, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
oraz w zakresie rezerwacja noclegów, ubezpieczenia KL, NW.
Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów prawa, dot. rozliczenia projektu, tj. przez 5 lat od
dnia wypłaty środków przez ARiMR z tytułu zrealizowania operacji.
Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych
b) do ich sprostowania/poprawiania
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania,
w zakresie w jakim są wymagane do realizacji operacji, jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w operacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczenie uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w operacji pt.
„Wołowe inspiracje”.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych operacji oraz wydawnictwach
organizatora i Partnerów zrzekając się jednocześnie wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie
wglądu do danych, ich poprawienia, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych
osobowych innym podmiotom.
Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych przetwarzanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie, udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku oraz, że z prawa do uzgodnienia takich
informacji mogę korzystać nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym MODR Warszawa przy realizacji operacji, w
szczególności Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwu Finansów, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, organom kontroli skarbowej, a także innym podmiotom uprawnionym,
współuczestniczącym w organizacji operacji (rezerwacja noclegów, ubezpieczenia KL, NW).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wyjazdu studyjnego pn. „Wołowe inspiracje” i akceptuję wszystkie zawarte w nim
warunki.

….………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika)

