
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                         

                                                                                                                                                                                    
     
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 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  

                                           

 

KARTA ZGŁOSZENIA AGROLIGA 2020 – FIRMA 
I DANE O KANDYDACIE 

Nazwa firmy  
Adres:  

Telefon, fax, strona www : 

Nazwisko i imię   - właściciela  
   - dyrektora  

                                - prezesa    
 

Liczba zatrudnionych osób:  
 
II CHARAKTERYSTYKA FIRMY  (profil produkcji, główne produkty lub świadczone usługi oraz,  

dotychczasowe osiągnięcia i zamierzenia, plany rozwojowe) 

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

Główne kierunki prowadzonej działalności - produkcji oraz wyniki produkcyjne (rodzaj 

działalności, produkcja, powierzchnia w ha lub ilość sztuk, wydajność, produkcja towarowa ton/rok): 

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

 Budynki i wyposażenia oraz park maszynowy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Planowane inwestycje oraz formy wsparcia otrzymane z funduszy UE: 

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

 

 

 

 

 

 

 



Informacja  (około 1 strony A4) o firmie (w tym również krótka historia powstania firmy) do 

umieszczenia w wydawnictwie 

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

 

 W załączniku wskazana fotografia podmiotu: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgodę na udział w konkursie AGRO LIGA 2020 kandydat sygnuje własnym podpisem. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu AgroLiga 2020 i akceptuję jego 
postanowienia w całości. 
 
 

                                             …………….         …………………………………………………. 
                                                           Data            Czytelny podpis reprezentacja organizacji 
 
 
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 ze zmianami) przez 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie mieszczący się przy ul. 
Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, w celu  w celu uczestnictwa w konkursie i jego 
przeprowadzenia przez MODR Warszawa. 
 
 
                                                  …………………        ………………………..……………………. 
                                                           Data                  Czytelny podpis reprezentanta organizacji 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez m.in.  
publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach przez MODR Warszawa. 

 
 

                                                  ………………       ..………………………………………………. 
                                                           Data                Czytelny podpis reprezentanta organizacji 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych 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.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl lub listownie na adres 
Administratora Danych. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji projektu oraz rozliczenia wykonanej 
usługi projektowej. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane 
do realizacji usługi, jak również w zakresie umożliwiających nam rozliczenie usługi. 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MODR 
Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, 
wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom 
władzy państwowej oraz - Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
oraz CDR Brwinów. 

5. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 5 lat (licząc od 1 stycznia 
następnego roku po realizacji projektu), po tym okresie nastąpić archiwizacja dokumentów z Pani/a 
danymi osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w MODR Warszawa. 

mailto:sekretariat@modr.mazowsze.pl


6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na 
podstawie pisemnego wniosku.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Jednocześnie informujemy, że materiały związane z realizacją usługi będą podlegać archiwizacji.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

9. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w projekcie i rozliczenia 
projektu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w 
projekcie. 

10. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

………………………………………………. 

Data i podpis uczestnika konkursu 
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