Karta zgłoszenia na cykl szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020

„Premie dla młodych rolników”
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
Miejsce realizacji: PODR w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64
Termin zgłoszenia: do 25.02.2019 r.
1.

Imię i nazwisko*: …………………………………………………………………………………..

2.

Data urodzenia*: …………………… Miejsce urodzenia*: …………………………………….
Telefon*:.............................................e-mail:.....................................................................................
Powiat: ...............................................................................................................................................

3.

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu na temat (właściwe zaznaczyć X):
Nr
szkol.
1.
2.
3.

4.

Temat szkolenia

Wstawić X przy
wybranych
tematach

Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad
integrowanej ochrony roślin
BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem
produkcji zwierzęcej

4.

Nowoczesny chów bydła mlecznego

5.

Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym

6.

Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW 20142020

7.

Ekonomika w gospodarstwach rolnych

8.

Rachunkowość rolnicza

Całościowy koszt udziału w cyklu szkoleniowym - (koszt x ilość szkoleń)**:...........................zł
Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:
Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR – koszt 50 zł
Jeżeli dokumentacja została wykonana przez inny podmiot – koszt 100 zł

5.

Wpłata na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie
(budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń „PROW 2014-2020”

Po zakończonej rekrutacji zostaną ustalone terminy szkoleń. Terminy szkoleń i listy uczestników zostaną
umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności. Rozpoczęcie cyklu szkoleń
planowane jest w marcu 2019 r.
* Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
** Udział w szkoleniu wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty w dniu szkolenia.

Informacja o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą
w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 8910
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odrszepietowo.pl;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności doradczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
b, e oraz f (zapewnienie właściwej jakości: doradztwa, realizacji umowy na finansowanie zadań doradczych, zarządzania
realizacją zadań doradczych oraz marketing bezpośredni własnych produktów lub usług) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym
w PODR w Szepietowie;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja
doradztwa nie będzie możliwa.

Zgoda na przetwarzanie danych
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo
Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, dla potrzeb realizacji doradztwa.
Wyrażam/nie wyrażam zgody* na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego produktów i usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zgodnie z
ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………..
(miejscowość, data i podpis uczestnika)

