
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Organizator:  Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Operacja pn. „Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej 
hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

DANE UCZESTNIKA 

Imiona:  ………………………………………………. Nazwisko: ……………………….……………………..……… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….…………..……………….………. 

Województwo:……………………………………………………………….…………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………..…………………………..….................. 

Numer telefonu : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Jestem: 

        rolnikiem            przedsiębiorcą             doradcą rolniczym 

        pracownikiem jednostki naukowej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 

Oświadczam, że: 

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej w związku z realizowaną przez 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ofertą edukacyjną obejmującą w szczególności 
szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, seminaria, warsztaty, projekty. 
 

Zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości 2140 zł brutto na nr konta:  PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 
0000 2102 0029 2045. W tytule przelewu: D140/0009/19 - imię i nazwisko, kaucja. Brak wpłaty kaucji i brak 
potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: cku@upwr.edu.pl do dnia 02.09.2019 spowoduje skreślenie z listy 
uczestników wyjazdu.                                                                           

……………………………………………………………. 

Data i podpis  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r., zwane dalej RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867. 

2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),  
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest na podstawie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668) w celu realizacji operacji pt. 
„Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym 
Śląsku” .Dane osobowe przetwarzane będą również  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji 
uzasadnionych interesów administratora danych dotyczących bezpośredniego kontaktu z osobami, które zgłosiły 
chęć udziału w projekcie (operacji) oraz ułatwienia i zapewnienia efektywności procesów rekrutacji do projektu 
(operacji).     

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;  Instytucja 
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ww. 
podmiotów  oraz zostać powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ww. podmiotów kontrole 
i audyt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych W 
celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z IOD Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwałości projektu (operacji), tj. 5 lat od dnia 
zakończenia realizacji operacji; po tym czasie dokumentacja zostanie zarchiwizowana. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państwa poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji  
i profilowania.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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