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KARTA ZGŁOSZENIA – Jesienna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu  
15.09.2019 r. – Konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi 
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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 powyższej wystawy ( „Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych w Lubaniu” ) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz 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 powyższej wystawy ( „Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych w Lubaniu” ) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze 
zm.) w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 
Nowy Barkoczyn 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami weterynaryjnymi obowiązującymi podczas  „Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu” 
1) Na  teren  wystawy mogą  być  przywiezione  zwierzęta  - zdrowe klinicznie i niebudzące podejrzeń jakiejkolwiek choroby. 
2) Zwierzęta będą zaopatrzone w świadectwa zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, urzędowego lekarza 
weterynarii lub lekarza opiekującego się stadem, stwierdzające, że:  
Nie wykazują żadnych klinicznych objawów chorobowych oraz pochodzą gospodarstw i miejscowości wolnych od chorób zakaźnych 
przenoszących się na ten gatunek zwierząt, a zwierzęta zostały przebadane przed wystawą.  
3)Wystawca zwierząt prezentowanych na Wystawie oraz wszystkie osoby występujące w imieniu wystawcy zobowiązane są:  
Dostarczyć zwierzęta na teren Wystawy w dniu 15.09.2019r. (niedziela) wg zgłoszenia na formularzu „KARTA ZGŁOSZENIA”, zgodnie  

z przydzielonymi miejscami przez PODR w Lubaniu, Rozładunek zwierząt można rozpocząć dopiero po uprzednim zgłoszeniu się do lekarza 

weterynarii, Dokonać wywozu zwierząt nie wcześniej niż po zakończeniu Wystawy, tj. 15.09.2019r. (niedziela) po godz. 16:00 
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