
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

III Wojewódzki Kiermasz Wielkanocny „Wielkanoc z tradycją” -  Koszalin 12.04.2019 r. 
 

 
Imię i nazwisko/nazwa WYSTAWCY…………………………………………………………....... 
 
Adres                      …………………………………………………………………….. 
   
Telefon kontaktowy      ……………………………      E-mail  …..………………….. 
     
Prezentowana oferta wystawiennicza (krótki opis): 
      
…………………………………..…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………….. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 
Barzkowice 2; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zodr.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 
na podstawie art. 9 ust.1 lit. g RODO oraz Ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 711)  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne; 
9) Pełna treść klauzuli informacyjnej ZODR dostępna jest na stronie www.zodr.pl w zakładce Ochrona danych osobowych. 
Oświadczenia WYSTAWCY: 
 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i akceptuję jej postanowienia w 
całości.  

     
                        TAK*                NIE 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-
134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych 
osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym w celu uczestnictwa w kiermaszu „Wielkanoc z tradycją” i 
jego przeprowadzenia przez ZODR. 

     
                         TAK*                  NIE 

 
3. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych 

do celów związanych z uczestnictwem w kiermaszu „Wielkanoc z tradycją”, poprzez m.in. publikację w 
przestrzeni publicznej oraz mediach. 

     
                         TAK*                  NIE 

 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-

134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych 
osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym kiermaszu „Wielkanoc z tradycją” w celach 
marketingowych  przez ZODR. 

     
                         TAK*                  NIE 

 
5. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne w cel wzięcia udziału w kiermaszu „Wielkanoc z tradycją” oraz że mam prawo do dostępu do swoich 
danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych 
kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

     
                         TAK*                  NIE 
 
 

         ……………………………… 
                   Data i podpis WYSTAWCY 

 
*wstawić X we właściwej kratce 

 
 

 
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KIERMASZU 

 
1. Organizatorem kiermaszu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, dalej ZODR, 

Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836. 
2. Kiermasz odbędzie się 12.04.2019 r. w godz. od 10.00 do 13.30 w Koszalinie, przy ul. Władysława Andersa 34, w 

Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. 
3. Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony należy doręczyć do Organizatora do 29.03.2019 r.:  
1) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

Oddział w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-215 Koszalin albo  
2) mailem załączając skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl  
3) faksem na numer 94 342 79 24. 
4. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 


