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KARTA ZGŁOSZENIA  

Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 

udziału w wizycie studyjnej w Portugalii w dn. 17 – 24 października  2019 r. 

 

 

w imieniu JST/LGD/organizacji działającej na obszarach wiejskich Województwa Pomorskiego 

………………………………………………………………………………………………... 
(pełna nazwa organizacji zgodna z wpisem w KRS lub innego rejestru,) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres, NIP) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres e-mail, telefon) 

 

zgłaszam udział: 

………………………………….., urodzona/y w dniu……………., PESEL …………… 
(imię i nazwisko) 

 

□ jestem rolnikiem/ domownikiem w gospodarstwie rolnym 

 
W przypadku odręcznego wypełniania karty należy stosować litery drukowane. 

 

Organizator potwierdzi Pani / Pana uczestnictwo w wizycie studyjnej. Potwierdzenie 

uczestnictwa zostanie wysłane najpóźniej do dnia 14 października br.  

 

 

 
(data, miejsce)  (podpis osoby zgłaszanej)  (podpis osoby zgłaszającej) 

 

     

 

Jednocześnie prosimy o zapoznane się z klauzulą informacyjną dla uczestników wizyty studyjnej 

dołączonej do karty zgłoszenia oraz jej podpisanie.  

 

Adres odesłania wypełnionego i podpisanego zgłoszenia znajduje się poniżej klauzuli 

informacyjnej. 
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Klauzula informacyjna dla uczestników wizyty studyjnej w Portugalii 

„Wymiana dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji produktów regionalnych na 

przykładzie doświadczeń rolników w Portugalii” 

 

Termin realizacji: 17-24.10.2019 r.  

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 

 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - 

informujemy, iż: 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR) 

w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W GOKSiR Chmielno wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-

mail: iod.goksir@chmielno.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I; 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia wizyty studyjnej w 

Portugalii realizowanej w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO.  

IV. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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 GOKSiR w zakresie archiwizacji 

dokumentów. 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione niżej wymienionym podmiotom oraz mogą być udostępniane 

innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 

Nazwa jednostki, w której 

są przetwarzane dane 

osobowe wnioskodawcy 

Nazwa i kontakt do 

administratora danych osobowych 

Kontakt do inspektora ochrony 

danych osobowych  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

Zarząd Województwa Pomorskiego 

tel. 58/ 32 68 650 

iod@pomorskie.eu 

tel. 58/ 32 68 518 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, e-mail: 

info@arimr.gov.pl lub adres 

korespondencyjny: ul. Poleczki 33, 

02-822 Warszawa. 

iod@arimr.gov.pl, pisemnie na 

wskazany adres 

korespondencyjny Administratora 

danych osobowych lub za 

pośrednictwem ePUAP 

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 

otrzymania ich kopii; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; 

mailto:iod.goksir@chmielno.pl
mailto:iod@pomorskie.eu
mailto:info@arimr.gov.pl
mailto:iod@arimr.gov.pl


 

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

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 

   

 

 

3) 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; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

2. Nie przysługuje Panu/Pani:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne aby uczestniczyć w wizycie studyjnej w 

Portugalii realizowanej w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez GOKSiR Chmielno 

z siedzibą w Chmielnie ul. Gryfa pomorskiego 20 w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na 

stronie internetowej GOKSIR Chmielno. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 tj. z dnia 05 kwietnia 2017 r.) 

 

        …………………………………………. 

              (data i czytelny podpis uczestnika) 

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy w formie elektronicznej 

przesłać na adres goksir@chmielno.pl  
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