
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

w konferencji 
pt. „Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego” 

organizowanej przez DODR we Wrocławiu w dniu 07. 09.2022 r.  

w obiekcie hotelowym „Agro” we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 4 

 
Imię i nazwisko: 

 

 

Adres  : 

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Województwo: Numer telefonu: 

e-mail: 

 

Nazwa instytucji/KGW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Zwycięska 8  53-033 Wrocław, e-mail: sekretariat@dodr.pl  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego możliwy jest mailowo – e-

mail: iod@dodr.pl lub pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD”. 

3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Uroczystego Podsumowania wojewódzkiego 
konkursu „Najlepsza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)  i  c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią tego rozporządzenia o 

ochronie danych w związku z przepisami ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 2004 Nr 251, poz. 2507, 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 721); 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organizatorzy konferencji pt. „Promocja tradycyjnej żywności przez 
Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego”, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy,  oraz podmioty 
upoważnione  do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia konferencji oraz po zakończeniu 
konferencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami; 

6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości udziału w ww. spotkaniu. 
 

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

(miejscowość, data)      (podpis uczestnika) 

mailto:iod@dodr.pl

