„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.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
DO KONKURSU AGROLIGA 2018
w kategorii FIRMA
Dokładny adres:
Nazwa firmy .....................................................................................................................................
Ulica .................................................................................................................................................
Miejscowość .....................................................................................................................................
……-………….…. Poczta ...............................................................................................................
gmina ................................................................................................................................................
powiat ...............................................................................................................................................
telefon ...............................................................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................

Właściciel(e), dyrekcja, prezes zarządu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Opis firmy: rodzaj działalności, zakres działalności, osiągnięcia
Potencjał produkcyjny
i uzyskiwane wyniki

Organizacja produkcji,
technologie, certyfikaty
jakości

Estetyka (ład, porządek)

Uzasadnienie dlaczego jest zgłaszana firma; czym jej działalność wyróżnia się spośród innych
podobnych, dlaczego może być wzorem dla innych.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

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

Krótka charakterystyka firmy
(do publikacji w Bieżących Informacjach i na stronie internetowej
WMODR z siedzibą w Olsztynie)
Tytuł
………………………………………………………………………………………

Rozwinięcie (1600 znaków ze spacjami)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Informacja o przetwarzaniu danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, stanowi załącznik nr 1 do karty
zgłoszenia
2. Oświadczenie o niekaralności, stanowi załącznik nr 2 do karty zgłoszenia.

podpis właściciela(i) gospodarstwa

data ....................................................

podpis zgłaszającego

……………………………………………….
(pieczęć i podpis kier. PZDR)

Zał. nr 1
Informacja o przetwarzaniu danych
dla członków komisji i uczestników Konkursu AGROLIGA oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w
związku z udziałem w Konkursie Agroliga.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl,
telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby
administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez email: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub
pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie AGROLIGA. Niepodanie danych
uniemożliwi
przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych,
co
jest
równoznaczne
z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Konkursie
AGROLIGA.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w Konkursie AGROLIGA, będą przetwarzane na
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo na potrzeby promocyjnoinformacyjne.
7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz Redakcji
Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A, Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, ARiMR, KOWR, KRUS, Magazynowi Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Dane Mistrzów Wojewódzkich
zostaną przekazane Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub w celu organizacji krajowego etapu konkursu, część
danych może być upubliczniona za pośrednictwem czasopism (Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO,
Bieżące Informacje).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych jest niezgodne z prawem.
10. Pani/Pana
dane
osobowe
w
postaci
wizerunku
zawartego
na
zdjęciach
z mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci wizerunku
będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie
będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej
wycofaniem.
W
celu
zapewnienia
realizacji
Pani/Pana
praw,
przed
wyrażeniem
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Informacji o przetwarzaniu danych.

zgody

prosimy

Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia w
związku z udziałem w Konkursie AGROLIGA.
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn, ul.
Jagiellońska 91

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji Konkursu AGROLIGA, w
postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy
rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej www.w-modr.pl, w social mediach administrowanych
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie wizerunku
w
wydawnictwach
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
z
siedzibą
w Olsztynie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

Zał. nr 2
Oświadczenie o niekaralności
Ja, niżej podpisany …………………………………………………….w związku z treścią regulaminu konkursu
AGROLIGA 2018 oraz wymogów niezbędnych do spełnienia przez każdego Uczestnika konkursu, na podstawie pkt 8
przedmiotowego regulaminu, niniejszym oświadczam, iż na dzień podpisania niniejszego dokumentu:




nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo karnoskarbowe;
nie toczy się względem mnie postępowanie przygotowawcze lub rozpoznawcze (sądowe) w sprawie
popełnienia przeze mnie przestępstwa lub przestępstwa karnoskarbowego;
nie jestem osobą podejrzaną lub podejrzanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks
postępowania karnego.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

