KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w konferencji
pt. „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych
na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”
w dniu 25.09.2021 r. we Wrocławiu
1.

Imię i nazwisko

2.

Adres
ulica/miejscowość

nr domu

3.

kod pocztowy i poczta
Nazwa
(firmy, gospodarstwa,
instytucji)

4.

telefon

5.

e-mail

6.

uwagi

Dodatkowe, ważne informacje o uczestniku. (np. dieta)

Podpisaną kartę zgłoszenia proszę przesyłać w terminie do dnia 15.09.2021 r. na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.
Kartę można przesyłać również drogą e-mailową na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl
Obowiązek informacyjny
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) inspektorem ochrony danych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest Konrad
Karykowski osoba zatrudniona na stanowisku Główny Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa
Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – e-mail: iod@dodr.pl
3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji ww. konferencji na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. i zgodnie z treścią tego rozporządzenia o ochronie danych.;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z DODR takie jak MRiRW, CDR

5)

6)

7)

8)
9)

Brwinów, ARiMR a także podmioty z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych
osobowych;
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;
posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych
osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
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.;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w ww. konferencji.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Oświadczam, że spełniono względem mnie obowiązek informacyjny określony w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016 r. L 119/1).

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu w celu realizacji ww. konferencji oraz w celach statutowej działalności DODR a także w celach
archiwalnych
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów
Konferencji – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tj. Dz.U. 2019
poz. 1231 z późn. zm.) na cele związane z promocją Konferencji. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to:
publikacje na stronach internetowych i w artykułach poświęconych konferencji, umieszczonych w periodyku
wydawanym przez DODR (miesięcznik „Twój Doradca – Rolniczy Rynek”)
Oświadczam, że spełniono względem mnie obowiązek informacyjny określony w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016 r. L 119/1).

...........................................
data, miejscowość

...........................................
podpis

