„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU W RAMACH OPERACJI
„SPRZEDAŻ WŁASNYCH PRODUKTÓW – SZANSA DLA ROLNICTWA”
Dane zgłaszającego
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Miejsce urodzenia
Numer telefonu
Adres e-mail:
Ja niżej podpisany/a zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniu w ramach operacji „Sprzedaż własnych
produktów – szansa na rozwój rolnictwa” w terminie i lokalizacji:

(należy zaznaczyć właściwą lokalizację znakiem „x” w białym polu)
Miejsce

Termin

Zakliczyn

08.07.2021

Iwkowa

09.07.2021

Trzciana

15.07.2021

Dąbrowa Tarnowska

22.07.2021

Bobowa

29.07.2021

Pacanów

05.08.2021

Pilzno

06.08.2021

Przecław

12.08.2021

Zgłaszam chęć udziału jako wystawca w TARGU REGIONALNYM, który odbędzie się we wrześniu
w Tarnowie
Ponadto oświadczam, że:
 Jestem producentem rolnym, tj. osobą prowadzącą szeroko rozumianą działalność rolniczą, np. produkcję, hodowlę
lub uprawę produktów rolnych (w tym produkcję ogrodniczą, sadowniczą, pszczelarską i rybną a także działalność
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych).
 Mieszkam i/lub posiadam gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich województw: małopolskiego, świętokrzyskiego
lub podkarpackiego (przez obszary wiejskie rozumie się gminy wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem
miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej
5 tys. mieszkańców).
 Zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach operacji
„Sprzedaż własnych produktów – Szansa dla rolnictwa”, zrozumiałem/am jego treść i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych związanych
z realizacją i złożeniem wniosku o refundację kosztów ww. operacji.
 Zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, że operacja, w ramach której odbywają się szkolenia, jest
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, „Krajowa Sieć

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”
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Obszarów Wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla którego instytucją zarządzającą
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu, mam obowiązek do
niezwłocznego informowania realizatora operacji o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, przy czym rezygnacji mogę
dokonać tylko z ważnych i uzasadnionych powodów, telefonicznie i mailowo na adres wszechnica@tarr.tarnow.pl
w terminie 3 dni roboczych przed datą planowanego szkolenia. Uczestnik/czka, który zrezygnuje ze szkolenia lub nie
pojawi się na szkoleniu bez zachowania zasad o których mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu może zostać obciążony/a
przez Realizatora kosztami, które ten poniesie w związku z tą nieobecnością. Uczestnik/czka nie będzie obciążona
ww. kosztami, jeżeli udowodni, że nieobecność została spowodowana przez działanie siły wyższej.
...................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dotyczy: danych osobowych zawartych formularzu pn. KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU W RAMACH OPERACJI
„SPRZEDAŻ WŁASNYCH PRODUKTÓW – SZANSA DLA ROLNICTWA”
1) Wypełnienie treści formularza danymi osobowymi i ich dalsze przetwarzanie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia
oraz potwierdzenia zrealizowania operacji, wymaga wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1), dalej „RODO”.
2) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO wyłącznie
w celu przeprowadzenia Szkolenia, a także w celu potwierdzenia realizacji operacji „Sprzedaż własnych produktów –
Szansa dla rolnictwa”.
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne i wynika z wymogów
umownych, jednak niezbędne dla uczestnictwa w Szkoleniu a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
4) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zwany dalej „Administratorem”, jest
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, a odbiorcami tych danych mogą
być:
a. podmioty wykonujące prace związane z organizacją szkolenia,
b. Województwo Małopolskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w zakresie niezbędnym do
potwierdzenia zrealizowania operacji,
c. Województwo Małopolskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisja Europejska, organy
Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie kontroli i audytu realizacji operacji oraz inne podmioty
uprawnione do czynności w tym zakresie,
d.
inne podmioty upoważnione do tego przepisami prawa.
5) Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora
ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@tarr.tarnow.pl
6) Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w ust. 1
podmiotom wymienionym w punkcie 4.
7) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w ust. 1 Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9) Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie
tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do
prawidłowej realizacji Szkolenia oraz do potwierdzenia zrealizowania operacji.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych w formularzu przez Tarnowską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów w celu realizacji Szkolenia w zakresie kontroli i audytu
realizacji operacji
TAK

 NIE

...........................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
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