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                                     (miejscowość, data) 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  W  OPERACJI 

Wyjazd studyjny pn.: Rolnictwo regeneratywne, zrównoważone i ekologiczne – 
dobra praktyka szwedzkich rolników 

   organizowanej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  
w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2022-2023  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Data: 28 sierpnia – 3 września 2022 r.  

Imię:  

Nazwisko:   

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

1. Adres gospodarstwa / do korespondencji:  

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

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

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

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

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

Oświadczam, że jestem: 
a. rolnikiem (właścicielem, zarządzającym): .................................................................................... 

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni: …………. ha 

Prowadzę produkcję roślinną / przetwórstwo: ………………………………………………………. 

Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne*:  

Prowadzę chów i hodowlę*: 

 bydła  trzody chlewnej inne (drób, kozy, owce, pszczoły itp.) 

* właściwe zaznaczyć 

Posiadam zwierzęta: ………………... 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: 

...................................................................................................................................................... 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych dla 
organizatorów turystyki w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:  

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 
oświadczenia:  

a. nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 
b. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 
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2. Jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby, zobowiązuję się nie wziąć udziału w wydarzeniu i poinformować 
o tym LODR telefonicznie pod nr tel. (68) 385-20-91 oraz na adres mailowy: sekretariat@lodr.pl 
 

3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy zakażenia 
COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne 
i epidemiologiczne, a także LODR telefonicznie pod nr tel. (68) 385-20-91 oraz na adres mailowy: 
sekretariat@lodr.pl oraz podjąć niezbędne kroki według wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

 

4. Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego uczestnictwa 
w operacji organizowanej przez LODR w Kalsku w trackie epidemii COVID-19. 

 
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 w ramach operacji pn.: Rolnictwo regeneratywne, zrównoważone 
i ekologiczne – dobra praktyka szwedzkich rolników. 

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 określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych LODR w zakresie 
archiwizacji dokumentów. 

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

7. 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; 
8. 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.  
 

* 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. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wszystkie informacje zawarte powyżej. 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu informacje są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za 
złożenie fałszywego oświadczenia. Jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych informacji, w tym wprowadzenie w błąd, 
może wypełniać znamiona przestępstw. Przyjmuję do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu na podstawie fałszywego 
oświadczenia może powodować obowiązek zwrotu k osztów uczestnictwa”. 

 

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

                          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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