Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu na najlepsze gospodarstwo
edukacyjne i agroturystyczne
w województwie pomorskim

Formularz zgłoszeniowy obiektu do konkursu
na najlepsze gospodarstwo edukacyjne i agroturystyczne
w województwie pomorskim
Imię i nazwisko właściciela obiektu ………………………………………………………………………………………………….
Nazwa obiektu ………………………………………………………………………………….................................................
Adres obiektu ..…………………………………………………………………………………................................................
Powiat................................................................. Gmina.......................................................................
Numer telefonu stacjonarnego ………………………………….… komórkowego ………………….........................
E-mail ……………………………………………………………………………………………...................................................
Strona internetowa ……………………………………………………………………………...............................................
Lokalizacja / dokładny opis dojazdu do obiektu ……………………………………………………………………………..
…………...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................
Kategoria obiektu (proszę zaznaczyć stosowną kratkę):
1. Gospodarstwo edukacyjne (zagroda edukacyjna)
2. Gospodarstwo agroturystyczne (wypoczynek u rolnika i/lub wypoczynek na wsi *))
Krótki opis obiektu …………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………...........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy obiekt agroturystyczny jest zgłoszony do ewidencji w Urzędzie Gminy ……………..……………………….
Czy obiekt agroturystyczny jest członkiem stowarzyszenia ……………………………………………………………….
Czy obiekt jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych ….……………………….…………………..
*) Odpowiednie podkreśl

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
w województwie pomorskim organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz na wizytację mojego
obiektu przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

„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.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów konkursowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja
operacji, udokumentowanie jej zrealizowania i otrzymanie refundacji.
Partner KSOW, jako administrator danych osobowych, zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności do realizacji obowiązku
informacyjnego określonego w art. 24 i 25 tej ustawy, a przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych – do podjęcia środków
zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36–39 tej ustawy, a także do spełnienia wymagań określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy – do dnia 24 maja 2018 r.;
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz prawa krajowego w zakresie ochrony danych
osobowych, a także wydanych na podstawie tego rozporządzenia i tego prawa, w szczególności do realizacji obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 i 14 tego rozporządzenia, a przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych – do
podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 32 tego rozporządzenia – od dnia 25 maja 2018 r.
- Realizując obowiązek określony w art. 24 i 25 ustawy oraz art. 13 i 14 rozporządzenia wskazanych w ust. 5, Partner KSOW informuje
w szczególności, że odbiorcami zbieranych danych są: PODR w Lubaniu, Agencja, a także, że te dane mogą być przekazane innym
podmiotom uprawnionym, o których mowa w §12 ust. 1.
Uczestników realizowanej operacji informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW
oraz o portalu internetowym http://ksow.pl.

................................................................................
miejscowość, data i podpis właściciela obiektu

„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.

