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Konferencja 

 pn: ”Mali producenci- Duże możliwości – skracanie łańcucha dostaw żywności 

 i rolniczy handel detaliczny”.  

25.10.2021 r. - 26.10.2021 r. 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

 UWAGA: wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem udziału 

w konferencji. W przypadku braku możliwości uczestnictwa bardzo proszę  

o poinformowanie o tym organizatora. 

 

Imię: ………………………………………………………………………………..................... 

Nazwisko: ………………………………………………………………………........................ 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………… 

telefon komórkowy: ……………………………………………………………........................ 

e-mail: …..………………………………………………………………………....................... 

  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje 

się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w 

związku z uczestnictwem w konferencji pn: „Mali producenci- Duże możliwości – skracanie łańcucha dostaw 

żywności i rolniczy handel detaliczny”, w terminie 25-26.10.2021 r.  

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Śląską Izbę Rolniczą.  

2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministra 

Finansów, Komisję Europejską, organy kontroli skarbowej oraz inne instytucje uprawnione do 

przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez właściwego administratora danych osobowych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm). 
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4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane od dnia złożenia podpisu na liście obecności do dnia, w którym upłynie 

5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z tytułu 

zrealizowania operacji jednostce, która zrefundowała Śląskiej Izbie Rolniczej koszty poniesione z tego 

tytułu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 

jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania danych osobowych 

może zostać przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.  

6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora danych 

osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w 

przypadkach określonych w RODO. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji operacji.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

Lp. Nazwa Partnera, który 

przetwarza dane osobowe 

uczestnika. 

Nazwa i kontakt do administratora 

danych osobowych 

Kontakt do inspektora 

ochrony danych osobowych 

1.  ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA Śląska Izba Rolnicza.  

Siedziba administratora znajduje się:  

ul. Parkowa 20,  

42-622 Świerklaniec. 

Adres do korespondencji: 

Śląska Izba Rolnicza,  

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice,  

tel. 32/2580-445,  

e-mail: biuro@sir-katowice.pl 

www.sir-katowice.pl 

biuro@sir-katowice.pl 

 

 

 

 

      ………………………                                                                        ………………………… 
            data                                                                                                czytelny podpis uczestnika  
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