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ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO  

współpracującego z PODR w Szepietowie 

 

 

Nazwisko i imię: _____________________________________________________________ 

nazwa gospodarstwa: ________________________________wielkość gosp.(ha)__________ 

miejscowość, nr domu:  ________________________________________________________ 

gmina: _______________________  powiat:_______________________________________ 

poczta, kod: ___________________ telefon: ______________________________________ 

e-mail:________________________ strona www:__________________________________ 

działalność agroturystyczna od roku:______________________________________________ 

1. Rodzaj bazy noclegowej (pokoje, domek, inne)________________________________ 

2. Ilość pokoi/ liczba osób: ____________  łączna ilość miejsc noclegowych: _________ 

garaż: tak_____   nie_____             parking: tak_____   nie_____    

3. Oferowane wyżywienie:    całodzienne____________________________________ 

       inne __________________________________________ 

             brak __________________________________________ 

4. Przyjmuje gości:   przez cały rok __________________________________ 

           w okresie od - do: _______________________________ 

5. Użytkowanie kuchni:  wspólne z gospodarzami: _________________________ 

samodzielne: ___________________________________ 

6. Łazienka:                 wspólna z gospodarzami: _________________________ 

samodzielna: ___________________________________ 

przy każdym pokoju: ____________________________ 

7. Możliwość korzystania z (na miejscu lub podać odległość):  

 wypożyczalni rowerów ________________________ 

 koni________________________________________ 

 wypożyczalni sprzętu wodnego__________________ 

8. Odległość do (podać w kilometrach): 

lasu: _______________________ 

rzeki: _______________________ 

jeziora: _____________________ 

punktu pomocy medycznej: _____ 

restauracji: _________________ 

zabytków: __________________ 

kościoła: ___________________ 

sklepu spożywczego: _________ 

9. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami: tak _____;  nie _____;  po uzgodnieniu______ 

10. Możliwość zakupu produktów spożywczych z gospodarstwa: tak_____   nie______   

11. Dostęp do internetu: tak___   nie___              Plac zabaw dla dzieci: tak___   nie___     

12. Znajomość  języków obcych (jakich): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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13. Inne atrakcje i usługi (np. imprezy okolicznościowe, rękodzieło, produkt lokalny, oferta 

edukacyjna, mini-muzeum, mini-zoo z jakimi zwierzętami, itp): _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Gospodarstwo przyjmuje osoby niepełnosprawne: tak _______  nie_______________ 

15. Orientacyjna cena noclegu: ___________________    

16. Orientacyjna cena wyżywienia: śniadanie_____________  obiad________________ 

 kolacja_______________ inny posiłek ____________________________________ 

17. Dodatkowe informacje o ofercie turystycznej gospodarstwa (przystosowane do rodzin 

z małymi dziećmi, dostępność do grilla, ogniska, altanki,  itp: ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej oferty na stronie internetowej PODR w 

Szepietowie. 

 

    data, czytelny podpis: _________________________________ 

          (imię i nazwisko) 

 
 

 

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@odr-szepietowo.pl  

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) Pani/Pana dane osobowe będą upublicznione na tronie internetowej PODR w Szepietowie (www.odr.pl) 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody  

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 
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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.  

……………………………                                                                                             

………………………………………… 
       (data)                                                                                                                                                  (czytelny podpis rolnika) 

 

Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych 

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 2018 r. poz. 

1954 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). 

……………………………                                                                                             

………………………………………… 
                 (data)                                                                                                                                                   (czytelny podpis rolnika) 

* niepotrzebne skreślić 

 


