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………………………………………………………..  

(miejscowość, data)  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zgłaszam uczestnictwo w warsztatach „Innowacje w gospodarstwie - zakładanie i prowadzenie pasieki” 

organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

od 30 czerwca 2018 roku 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

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

Imię i nazwisko  

Adres  

Tel. kontaktowy,  e-mail  

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do PODR w Szepietowie lub przesłać  faksem na nr: 86/275 89 20 

lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: opawlowska@odr-szepietowo.pl  lub pocztą 

na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo 

do dnia 25 czerwca 2018 r. 

_________________________________________________________________________ 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
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 
2758910;  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: spełnienia wymogów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników, realizacji uprawnień pracowniczych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f (zapewnienie właściwej jakości zarządzania pracownikami) oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.;  
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  
b) osoby i podmioty współpracujące z Ośrodkiem Doradztwa w zakresie niezbędnym do realizacji przydzielonych im zadań (m. in. podmioty realizujące szkolenia dla pracowników; 
jednostki medycyny pracy w zakresie badań lekarskich pracowników);  
c) odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  
d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PODR w Szepietowie na podstawie zawartej z PODR w Szepietowie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem 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 danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z ww. przepisów jest dobrowolne. 

 

 

 

_________________________________________ 

Data i podpis  


