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Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie łódzkim  

22-23 października 2018 r., Osjaków 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

UWAGA: wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem udziału 

w konferencji „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie łódzkim”.  

W przypadku braku możliwości uczestnictwa bardzo proszę o wskazanie innej osoby, która weźmie 

udział w konferencji. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia 

kosztów pobytu przypadającego na jednego uczestnika. 

 

Imię: ………………………………………………………………………………..................... 

Nazwisko: ………………………………………………………………………........................ 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………....................... 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………........................ 

Pełniona rola: ………………………………………………………………………………….. 
       (rolnik/przedsiębiorca/doradca/naukowiec) 
 

telefon komórkowy: ……………………………………………………………........................ 

e-mail: …..………………………………………………………………………....................... 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

 

 „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości , 

ul. Tkacka 5/6, 42-200 Częstochowa, www.csrmp.pl, csrmp@odr.net.pl oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, centrala@lodr-bratoszewice.pl, www.lodr-bratoszewice.pl, dane 

przetwarzane są w celu  realizacji operacji, jak również udokumentowania  jej zrealizowania i otrzymania refundacji., a 

także w celu archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa. Przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji operacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem 

uczestnictwa w Konferencji pn. Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie łódzkim. Osoba do kontaktu w 

sprawie przetwarzania danych osobowych Joanna Hynek, csrmp@odr.net.pl 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22. 

 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679: 

http://www.csrmp.pl/
mailto:csrmp@odr.net.pl


 

  

 

„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 wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości , ul. Tkacka 5/6, 

42-200 Częstochowa,  moich danych osobowych zawartych na niniejszej liście obecności w następującym celu: udział w 

Konferencji pn. „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie łódzkim”.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Odbiorcami danych osobowych są Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 

Bratoszewice, centrala@lodr-bratoszewice.pl, www.lodr-bratoszewice.pl oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa ul. Poleczki 33  02-822 Warszawa, a także podmioty uprawnione: Minister Finansów, Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne podmioty uprawnione  do kontroli i audytu. 

 

 

 

      ………………………                                                                    …………………… 
    data                                                                                                       podpis 


