
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 
 

……………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zgłaszam uczestnictwo w wyjeździe studyjnym pt. „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku 

ziemniaka” organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

Termin realizacji:  6 lipca 2017 roku 

Miejsce:  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Jadwisinie 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO (proszę wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo, każdą osobę oddzielnie) 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 21 czerwca 2017 r.  faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego 

i podpisanego formularza) na adres: kkulik@odr-szepietowo.pl  lub pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem „wyjazd studyjny do Jadwisina” 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu przez Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie,18-210 Szepietowo, Szepietowo Wawrzyńce 64, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w ramach Pomocy 

Technicznej PROW 2014-2020. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:  

(1) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania 

(2) o dobrowolności podania danych i o tym, że w przypadku ich niepodania udział w przedsięwzięciu nie będzie możliwy 

(3) że odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, część danych zostanie przekazana do Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z zasadami rozliczania Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020 

(4) że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych celem zbierania danych jest również zapewnienie 

właściwej jakości realizacji przedsięwzięcia 

* niepotrzebne skreślić 

 ……………………………………………………….. 

(podpis uczestnika) 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa 

instytucji/gospodarstwa 
 

Adres  

PESEL  

Tel. kontaktowy,  e-mail  

mailto:kkulik@odr-szepietowo.pl

