REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Załącznik 1. Formularz uczestnictwa w Konkursie Wojewódzkim pn. „Rolniczki motorem
innowacji w Polsce”.
Zgłaszam udział
w II edycji Konkursu Wojewódzkiego pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”
„Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.
w 2019 roku
1. Dane osobowe kandydatki
PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

imię i nazwisko

adres korespondencyjny

kod pocztowy

poczta

gmina/poczta

powiat

województwo

telefon kontaktowy

e-mail

2. Lokalizacja gospodarstwa – opis regionu prowadzonego lub współprowadzonego
gospodarstwa rolnego (można załączyć mapę)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
3. Opis struktury gospodarstwa i działań w nim prowadzonych.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Opis innowacyjnych elementów wprowadzonych w gospodarstwie przez kandydatkę.
a. wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii
w gospodarstwie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. transfer wiedzy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. wyniki / rezultaty innowacyjnego projektu wprowadzonego w gospodarstwie przez
kandydatkę – krótki opis innowacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. wykorzystanie nowych metod komunikacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji II edycji konkursu wojewódzkiego „Rolniczki motorem innowacji w
Polsce” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz załącznikiem nr 4 do niniejszego
regulaminu.

……………………………………………..

………………………………….….………

………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej

pieczęć Wojewódzkiej Izby Rolniczej

podpis kandydatki

Pozostałe dokumenty:
1. Zdjęcia: ……………………………….szt.
2. Dokumenty promujące i wspierające kandydaturę: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
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Załącznik 2. Oświadczenie o przyjęciu zasad udziału w konkursie wojewódzkim.

………………………………………………………

……………………………., dn. ………..……2019r.

imię i nazwisko

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
adres zamieszkania

Ja niżej podpisana,…………………………………………………………………………………………… informuję,
że zapoznałam się z regulaminem Konkursu Wojewódzkiego pn. „Rolniczki motorem innowacji
w Polsce” i akceptuję wszystkie jego zapisy.

…………………………………………………….
podpis kandydatki
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Załącznik 3. Oświadczenie nt. wyrażenia zgody na rekomendacje do Konkursu
organizowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli.

………………………………………………………

……………………………., dn. ………..……2019r.

imię i nazwisko

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
adres zamieszkania

Ja niżej podpisana,…………………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę
na rekomendację mojej kandydatury przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Konkursu
organizowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli.

…………………………………………………….
podpis kandydatki
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Załącznik 4. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaską Izbę Rolniczą z
siedzibą w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz jako administratora danych.
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
opis gospodarstwa.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1. Uzasadnionego interesu Podlaska Izba Rolnicza (konieczność rozstrzygnięcia i wyłonienia
laureatek konkursu).
2. Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis kandydatki)

Klauzule dodatkowe:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem danych osobowych Kandydatki jest Podlaska Izba Rolnicza, Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, adres
e-mail: bialystok@pirol.pl
Dane będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentowania przebiegu Konkursu prowadzonego przez Podlaską Izbę Rolniczą.
Podanie danych jest obowiązkowe w związku z uczestnictwem kandydatki w Konkursie zgodnie z art. 6 ust 1. lit b), dane osobowe nie
wymagane przepisami prawa udostępniam dobrowolnie na podstawie art. 6 ust 1. lit a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
osobowych (dobrowolna zgoda),
Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu edycji Konkursu i następnie usunięte.
Kandydatka ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Kandydatka ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich
danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
Kandydatka ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Kandydatka ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez Podlaską Izbę Rolniczą do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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