KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
w ramach Poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

…………………………………..
(pieczęć instytucji delegującej)

………………………….
(miejscowość, data)

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
w Brwinowie Oddział w Radomiu
Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej:
Nazwa /tytuł, temat/: „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny”

1.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..

2. Data urodzenia:………………………….…… Miejsce urodzenia:…………………………………..….
3. Adres do korespondencji: kod …………… miejscowość: .........................................................................
ulica: ......................................................................................... nr ….............................................................
tel.: …….........……, e-mail: ………………………..….fax: .…..…….……….………………………........
4. Nazwa i adres instytucji delegującej: ……………………………………………………………………..
kod pocztowy: ………………miejscowość: ..................................................................................................
ulica: ................................................................................................ nr ..........................................................
tel.: ………………..., e-mail: ………..……………………….fax: .…..…….……….……………………
NIP: ………………………………………………….
5. Miejsce świadczenia usług doradczych - powiat ………………….........................................................

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (koszty dojazdu na szkolenie, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
organizacyjne, materiały szkoleniowe) – finansowane są z budżetu projektu.
7. Termin uczestnictwa w szkoleniu: 18 – 20.10.2022 r.
6.

Informujemy o konieczności zgłaszania swojej nieobecności, co najmniej na dwa dni przed planowanych
szkoleniem. Nie zgłoszenie nieobecności skutkuje wystawieniem faktury, a tym samym obliguje osobę do
uiszczenia opłaty za szkolenie.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z siedzibą: ul. Pszczelińska 99, 05-840
Brwinów. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730), w celu zorganizowania szkolenia. Więcej
informacji na stronie https://bip.cdr.gov.pl/ w zakładce ochrona danych osobowych
.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do
przeprowadzenia ww. szkolenia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie w celach przeprowadzenia ww. szkolenia.
…..………...........................................................
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji delegującej)

............................................
(data i podpis uczestnika)

