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     ……………………………………………. 

                 (miejscowość, data) 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  W  KONFERENCJI  

pn.: Hodowla bydła szansą na rozwój dla lubuskich rolników 

organizowanej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 
w ramach Planu działania KSOW na lata 2024-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie  

i na obszarach wiejskich Plan Operacyjny KSOW na lata 2022-2023 

Data: 28 – 29 czerwca 2022 r. Miejsce: Hotel Texicana, Kalsk 1e 

Imię:  

Nazwisko:   

Data urodzenia: - - r. miejsce urodzenia: ………………………………………….  

Deklaruję swój udział w dniu: 28 czerwca 2022 r.  29 czerwca 2022 r.  

1. Rezerwacja noclegu i wyżywienia (proszę zaznaczyć X) 

Nocleg ze śniadaniem  Wyżywienie 

data  data obiad kolacja 

28/29.06.2022 r.  
 28.06.2022 r.   

 29.06.2022 r.  nd 

 

2. Preferencje dietetyczne (proszę zaznaczyć X) 

brak   wegetariańska   bezglutenowa    bezmleczna 

 inna ……………………………………………..……..…………………………………………………. 

3. Adres gospodarstwa / do korespondencji:  

Miejscowość: …………………………. kod: ..…-….. poczta: ............................................................... 

ulica: .................................... nr: …… tel.: …………………………., e-mail: …………………….……… 

4. Nazwa instytucji (jeśli dotyczy): …………………………..…………..……………………………... 

Miejscowość: …………………………. kod: ..…-….. poczta: ............................................................... 

ulica: ....................................... nr: …… tel.: ………………………., e-mail: …………………….……… 

Oświadczam, że jestem (właściwe zakreślić): 

a. rolnikiem (właścicielem, zarządzającym): .................................................................................... 

Prowadzę chów i hodowlę bydła: 

 mięsnego  mlecznego 

Posiadam zwierzęta: ………………... sztuk (rasa, jakie) ………………….……………………….. 
   ………………... sztuk (rasa, jakie) …………..………………………………. 
   ………………... sztuk (rasa, jakie) …………………..………………………. 
                              ………………... sztuk (rasa, jakie) …………………..………………………. 

b. doradcą rolniczym; 
c. przedsiębiorcą branży rolno-spożywczej; proszę podać przedmiot działalności: 

……………………. …………......................................................................................................... 
d. przedstawicielem instytucji rolniczej, naukowej (zaznaczyć) - przedmiot działalności: 

...................................................................................................................................................... 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, 
tel.: 68 385 20 91, e-mail: sekretariat@lodr.pl; 

2. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (w skrócie LODR) wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
kontaktować się w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi; tel.: (68) 385-20-91 wew. 341, tel. kom.: 513-978-936 lub 
poprzez e-mail: iod@lodr.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z realizacją zadań 
wynikających z praw i obowiązków podmiotu tj. w celu przeprowadzenia odpowiedniej formy operacji na podstawie Pani/Pana 
zgody, w tym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Hodowla bydła szansą na rozwój dla lubuskich 
rolników”, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130.000,00 zł w LODR w Kalsku lub w związku z postępowaniem, przeprowadzonym w trybie podstawowym, bez negocjacji zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269 ze 
zm.) art. 275 pkt 1); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 26.09.2001 r.;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; lub 
do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym 
szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych LODR w zakresie 
archiwizacji dokumentów; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest związany z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; 
− na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wszystkie informacje zawarte w powyższym punkcie. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

UWAGA: osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji otrzymają potwierdzenie 
telefonicznie lub e-mailowe przesłane na adres wskazany w niniejszej karcie. 

 
          

         …...............................................................

                          czytelny podpis uczestnika  
 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez LODR w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów 
w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych m.in. w prasie (m.in. Lubuskie Aktualności Rolnicze), na stronie 
internetowej LODR www.lodr.pl, SIR, w portalach społecznościowych podczas i po realizacji operacji. Niniejsza zgoda stanowi 
zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych z późn. zm. 

 

…………………………………………………… 

czytelny podpis uczestnika 
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