
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na wyjazd studyjny 

 

„Zdrowo, smacznie, ładnie  

– wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim” 
 

6-8 września 2022 r. 

 

Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

E-mail  

 

Numer telefonu  

 

Data urodzenia  

 

Reprezentowana grupa 

docelowa w projekcie 

(KGW, delegat PIR, 

rolnik, doradca)  

 

Wymagania specjalne 

(dieta, podjazd dla 

niepełnosprawnych itp.) 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

 
Szanując przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych, na podstawie art. 13 RODO 
(czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że: 



 
1. Dane osobowe osoby uczestniczącej w projekcie są przetwarzane w celach 

związanych ściśle z działalnością Podlaskiej Izby Rolniczej, a w szczególności: 

a) w celu potwierdzenia uczestnictwa w wyjeździe studyjnym – zgodnie ze Statutem 

Podlaskiej Izby Rolniczej, będącym realizacją postanowień ustawy z 14 grudnia 

1995 o izbach rolniczych – czyli na podstawie art 6 ust 1 lt e) RODO 

b) w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Izby – zgodnie z art 6 ust 1 lit f) RODO 

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Podlaska Izba Rolnicza z siedzibą 

w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz 

3. Odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a 

także na przykład podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, 

ale jedynie w związku z realizacją wyżej wspomnianych celów, służących 

należytemu wykonaniu usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie 

z przepisami prawa.  

4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, 

przenoszenia danych, możliwości zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia 

przetwarzania, a także żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie 

ciąży obowiązek ich posiadania) 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny w zakresie ustalenia, 

dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub w celu ochrony praw osób.  

6. Nie stosujemy profilowania ani nie przekazujemy danych do państw trzecich 

7. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie jest równoznaczne 

z brakiem możliwości wzięcia udziału w wizycie studyjnej. 

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć do Biura Podlaskiej Izby 

Rolniczej, Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz lub przesłać na adres e-mail: 

pietraszewicz@pirol.pl najpóźniej do dnia 31.08.2022 r. do godziny 15.00. Decyduje kolejność 

zgłoszeń z uwzględnieniem reprezentowanej grupy. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia,               

a następnie rezygnacji z uczestnictwa w wizycie studyjnej prosimy o wcześniejszą informację. 

 

 

………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów 

KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl 

mailto:pietraszewicz@pirol.pl

