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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WIZYCIE STUDYJNEJ   

na krajową wystawę zwierząt hodowlanych w Poznaniu w dniach 17-18.05.2019 r. w ramach operacji 

pt. „Innowacyjne rozwiązania podstawą konkurencyjnej i efektywnej hodowli zwierząt zwiększającej 

potencjał regionu” 
 

DANE UCZESTNIKA - prosimy wypełnić drukowanymi literami 

1.  Imię i nazwisko  

2.   PESEL  

3.  Adres zamieszkania  

4.  Numer telefonu  

 

ZASADY UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ 

1. Do udziału w wizycie studyjnej uprawnieni są hodowcy trzody chlewnej i hodowcy pszczół zamieszkujący 

Powiat Piotrkowski.  

2. W procesie rekrutacji będzie brana kolejność zgłoszeń.  

3. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.   

4. W przypadku rezygnacji po terminie rekrutacji uczestnik zwraca koszty uczestnictwa w wysokości adekwatnej 

do poniesionych kosztów przez organizatora w przeliczeniu na 1 uczestnika. 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenie proszę dostarczyć osobiście w: Biurze Operacji – Wydział Projektów i Funduszy Zewnętrznych Starostwa 

Powiatowego w Piotrkowie Tryb. ul. J .Dąbrowskiego 7, pokój 105 lub drogą pocztową na powyższy adres. 

OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że zamieszkuję na obszarze Powiatu Piotrkowskiego.   

Oświadczam, że jestem hodowcą trzody chlewnej lub hodowcą pszczół.  

DODATKOWE INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

         ………………………………………………. 

Czytelny podpis  

http://www.ksow.pl/
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej ,,Rozporządzeniem” wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zawartych 

w Formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji wyjazdu studyjnego na krajową wystawę zwierząt hodowlanych 

w Poznaniu w dniach 17-18 maja 2019 r. Jednocześnie, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego 

wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2018.1191 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane 

podczas wizyty mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego oraz gazecie, a także 

w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Youtube). 

Oznajmiam, iż zostałem/łam poinformowany/a, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą pod adresem ul. 

Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 732-88-00. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Sylwia Tokarska, tel. 44 732-88-09, adres: s.tokarska@powiat-

piotrkowski.pl. 

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z realizacją operacji pn. „Innowacyjne 

rozwiązania podstawą konkurencyjnej i efektywnej hodowli zwierząt zwiększającej potencjał regionu”. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą być one udostępniane innym odbiorcom 

w powyższym celu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Powiatu Piotrkowskiego. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora przysługuje mi: 

1) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jednakże powyższe może się wiązać się z odmową uczestnictwa w wyjeździe wskazanym w pkt 9. 

8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe studyjnym na krajową wystawę 

zwierząt hodowlanych w Poznaniu w dniach 17-18 maja 2019 r.  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

Czytelny podpis 

 

http://www.ksow.pl/

