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

           (miejscowość, data) 
 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

  w Bratoszewicach 

 

Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej: 

Nazwa /tytuł, temat/:  „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej” 

Rodzaj:  konferencja 

Termin i miejsce realizacji: 30.06.2021, Bratoszewice, woj. łódzkie 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………... 

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

tel.: ..................................................................., e-mail: ................................................................................    

3. Nazwa instytucji delegującej (jeśli dotyczy): ..…………………………………………..……………….. 

kod pocztowy: ………………miejscowość: ................................................................................................. 

ulica: ................................................................................................ nr ......................................................... 

tel.: ………..………….…..., e-mail: ………..…………………………….fax: .…..………..….……….… 

4. Statut uczestnika:    rolnik                       pracownik naukowy                  doradca rolniczy    

 pracownik jednostek doradztwa rolniczego             mieszkaniec obszarów wiejskich    

 pracownik innej instytucji związanej z branżą rolniczą     osoba zainteresowana tematem    

5. Osoba/instytucja pokrywająca koszty uczestnictwa:  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego                               

zs. w Bratoszewicach  

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego                                                  

zs. w Bratoszewicach w celu przeprowadzenia ww. konferencji”.  

 

 

…………………………………… 

Data i podpis uczestnika szkolenia 

 

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach podczas                           

i po realizacji konferencji zarówno w prasie, telewizji, jak i na stronach internetowych”. 

„Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas konferencji „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej”,  

w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Łódzki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (ŁODR). Zezwalam na 

nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. 

Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej www.lodr-bratoszewice.pl, 

zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach ŁODR oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych ŁODR. Niniejsza zgoda odnosi się do 

wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku”. 

 

 

…………………………………… 

Data i podpis uczestnika szkolenia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach                               

ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice, tel. 42 719-89-28, e-mail: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl  

2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konferencji pn. „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji 

roślinnej” 

4. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne  

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane firmie organizującej konferencję, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi                         

oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązującą w Łódzkim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  

http://www.lodr-bratoszewice.pl/
mailto:sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
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8. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – na zasadach 

określonych w art. 7.3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi 

odbiorców. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia 

materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo                        

do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach 

określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

12. może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą                                   

w Bratoszewicach poprzez e-mail: iod@lodr-bratoszewice.pl   

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

mailto:iod@lodr-bratoszewice.pl

