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Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu na najlepsze gospodarstwo  

edukacyjne i agroturystyczne  
w województwie pomorskim 

 
Formularz  zgłoszeniowy obiektu do konkursu 

na najlepsze gospodarstwo edukacyjne i agroturystyczne  
w województwie pomorskim 

 
Imię i nazwisko właściciela obiektu …………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………................................................. 

Adres obiektu ..…………………………………………………………………………………................................................ 

Powiat................................................................. Gmina....................................................................... 

Numer telefonu stacjonarnego ………………………………….… komórkowego …………………......................... 

E-mail ……………………………………………………………………………………………................................................... 

Strona internetowa ……………………………………………………………………………............................................... 

Lokalizacja / dokładny opis dojazdu do obiektu  …………………………………………………………………………….. 

…………................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

Kategoria obiektu (proszę zaznaczyć stosowną kratkę): 

1. Gospodarstwo edukacyjne (zagroda edukacyjna) 

2. Gospodarstwo agroturystyczne (wypoczynek u rolnika i/lub wypoczynek na wsi *)) 

Krótki opis obiektu ……………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………........................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy obiekt agroturystyczny jest zgłoszony do ewidencji w Urzędzie Gminy ……………..………………………. 

Czy obiekt agroturystyczny jest członkiem stowarzyszenia ………………………………………………………………. 

Czy obiekt jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych ….……………………….………………….. 

*) Odpowiednie podkreśl 
 

Uczestników realizowanej operacji informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW  
oraz o portalu internetowym http://ksow.pl. 

 

 

 

http://ksow.pl/
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w 
Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia 
powyższego konkursu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia 
powyższego konkursu 

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  uczestnictwa w konkursach.  

 

 

 

(miejscowość , data)  (podpis właściciela obiektu) 
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