
Informacja dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca danych do przelewu dla laureata I
miejsca finału centralnego XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

wystawionych przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem podatku VAT

zgodnie  z  protokołem  z  dnia  ……………..,  przesłanym  przez  Organizatorów  XLIV  2020/2021  edycji
Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  nagrodę  pieniężną  za  zajęcie  I  miejsca w  wysokości  
3 000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) przyznano:

…………………......................................................................................................................................................
Podać imię i nazwisko laureata

 .................................................................................... .    ............................................................................. 
PESEL                                                                               NIP1)      

.................................................................................... …................................................................................ 
kod pocztowy i miejsce zamieszkania                         dzielnica - gmina 

..................................................................................................................................................................................
ulica, numer domu i mieszkania 

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

………………………………………………………………………………………………………….…………
        ..........................................................................................................................................................................
........ właściwy Urząd Skarbowy, adres 

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

Forma zapłaty: przelew  na rachunek bankowy w …............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

 Należący do: ……………..……………………………………………………………………………………….
(należy podać do kogo należy rachunek bankowy, stopień pokrewieństwa)

Powyższe  dane  składam  pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  danych  niezgodnych  
z rzeczywistością.

 ………...........................................................                                          …..………………..................................
DATA                                                                               CZYTELNY PODPIS LAUREATA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA 

Zgodnie z art.14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

Dz. U.UE.L.2016.119.1 (RODO) informuję, że: 

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  siedzibą  w

Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju Wsi możliwy jest pod numerem tel.22 623 26 25 lub adresem email: iod@minrol.gov.pl..

mailto:iod@minrol.gov.pl


2)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  przekazania  nagród  pieniężnych  laureatom Olimpiady

Wiedzy i  Umiejętności  Rolniczych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.

poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290, z 2017 r. poz. 1580) oraz w celu rozliczenia operacji pn.:

„Zakup  nagród  dla  laureatów  Olimpiad  Wiedzy  i  Umiejętności  i  konkursy  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych”,  w  ramach  pomocy  technicznej  PROW  2014-2020  oraz  w  celu  informowania  i

rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji, w tym zamieszczania informacji na portalu Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia20 września

2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 z późn. zm.) oraz na

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie krajowej

sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.

148).  Spełnionym  warunkiem  zgodnego  z  prawem  przetwarzania,  w  związku  z  wykonywaniem  zadań

realizowanych w interesie publicznym, jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 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. 

3)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  zakresie  określonym  w  powyższym  formularzu,  a  także  wizerunku

uwiecznionego na zdjęciach wykonanych podczas gali rozdania nagród. 

4)  Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

5)   Zebrane  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  przetwarzania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  (w  tym  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa),  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie

administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy oraz

podmiotom zaangażowanym z realizację zadań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z

przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2”

 6)  Zebrane  dane  osobowe zostaną  udostępnione  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w celu

rozliczenia realizacji operacji. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich

przetwarzania. 

8) W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,  przysługuje  Pani/Panu

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

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

Data                                                                   czytelny podpis laureata
 1) Numeru NIP nie  podaje się w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług (VAT)



Informacja dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca danych do przelewu dla laureata II
miejsca finału centralnego XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

wystawionych przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem podatku VAT

zgodnie  z  protokołem  z  dnia  ……………..,  przesłanym  przez  Organizatorów  XLIV  2020/2021  edycji
Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  nagrodę  pieniężną  za  zajęcie  II  miejsca w  wysokości  
2 500 złotych brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) przyznano:

…………………......................................................................................................................................................
Podać imię i nazwisko laureata

 .................................................................................... .    ............................................................................. 
PESEL                                                                               NIP1)      

.................................................................................... …................................................................................ 
kod pocztowy i miejsce zamieszkania                         dzielnica - gmina 

..................................................................................................................................................................................
ulica, numer domu i mieszkania 

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

………………………………………………………………………………………………………….…………
        ..........................................................................................................................................................................
........ właściwy Urząd Skarbowy, adres 

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

Forma zapłaty: przelew  na rachunek bankowy w …............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

 Należący do: ……………..……………………………………………………………………………………….
(należy podać do kogo należy rachunek bankowy, stopień pokrewieństwa)

Powyższe  dane  składam  pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  danych  niezgodnych  
z rzeczywistością.

 ………...........................................................                                          …..………………..................................
DATA                                                                               CZYTELNY PODPIS LAUREATA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA 

Zgodnie z art.14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

Dz. U.UE.L.2016.119.1 (RODO) informuję, że: 

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  siedzibą  w

Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju Wsi możliwy jest pod numerem tel.22 623 26 25 lub adresem email: iod@minrol.gov.pl..

mailto:iod@minrol.gov.pl


2)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  przekazania  nagród  pieniężnych  laureatom Olimpiady

Wiedzy i  Umiejętności  Rolniczych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.

poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290, z 2017 r. poz. 1580) oraz w celu rozliczenia operacji pn.:

„Zakup  nagród  dla  laureatów  Olimpiad  Wiedzy  i  Umiejętności  i  konkursy  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych”,  w  ramach  pomocy  technicznej  PROW  2014-2020  oraz  w  celu  informowania  i

rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji, w tym zamieszczania informacji na portalu Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia20 września

2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 z późn. zm.) oraz na

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie krajowej

sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.

148).  Spełnionym  warunkiem  zgodnego  z  prawem  przetwarzania,  w  związku  z  wykonywaniem  zadań

realizowanych w interesie publicznym, jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 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. 

3)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  zakresie  określonym  w  powyższym  formularzu,  a  także  wizerunku

uwiecznionego na zdjęciach wykonanych podczas gali rozdania nagród. 

4)  Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

5)   Zebrane  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  przetwarzania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  (w  tym  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa),  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie

administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy oraz

podmiotom zaangażowanym z realizację zadań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z

przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2”

 6)  Zebrane  dane  osobowe zostaną  udostępnione  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w celu

rozliczenia realizacji operacji. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich

przetwarzania. 

8) W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,  przysługuje  Pani/Panu

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

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

Data                                                                   czytelny podpis laureata
 1) Numeru NIP nie  podaje się w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług (VAT)



Informacja dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca danych do przelewu dla laureata III
miejsca finału centralnego XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

wystawionych przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem podatku VAT

zgodnie  z  protokołem  z  dnia  ……………..,  przesłanym  przez  Organizatorów  XLIV  2020/2021  edycji
Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  nagrodę  pieniężną  za  zajęcie  III  miejsca w  wysokości  
2 000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) przyznano:

…………………......................................................................................................................................................
Podać imię i nazwisko laureata

 .................................................................................... .    ............................................................................. 
PESEL                                                                               NIP1)      

.................................................................................... …................................................................................ 
kod pocztowy i miejsce zamieszkania                         dzielnica - gmina 

..................................................................................................................................................................................
ulica, numer domu i mieszkania 

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

………………………………………………………………………………………………………….…………
        ..........................................................................................................................................................................
........ właściwy Urząd Skarbowy, adres 

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

Forma zapłaty: przelew  na rachunek bankowy w …............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

 Należący do: ……………..……………………………………………………………………………………….
(należy podać do kogo należy rachunek bankowy, stopień pokrewieństwa)

Powyższe  dane  składam  pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  danych  niezgodnych  
z rzeczywistością.

 ………...........................................................                                          …..………………..................................
DATA                                                                               CZYTELNY PODPIS LAUREATA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA 

Zgodnie z art.14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

Dz. U.UE.L.2016.119.1 (RODO) informuję, że: 

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  siedzibą  w

Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju Wsi możliwy jest pod numerem tel.22 623 26 25 lub adresem email: iod@minrol.gov.pl..

mailto:iod@minrol.gov.pl


2)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  przekazania  nagród  pieniężnych  laureatom Olimpiady

Wiedzy i  Umiejętności  Rolniczych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.

poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290, z 2017 r. poz. 1580) oraz w celu rozliczenia operacji pn.:

„Zakup  nagród  dla  laureatów  Olimpiad  Wiedzy  i  Umiejętności  i  konkursy  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych”,  w  ramach  pomocy  technicznej  PROW  2014-2020  oraz  w  celu  informowania  i

rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji, w tym zamieszczania informacji na portalu Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia20 września

2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 z późn. zm.) oraz na

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie krajowej

sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.

148).  Spełnionym  warunkiem  zgodnego  z  prawem  przetwarzania,  w  związku  z  wykonywaniem  zadań

realizowanych w interesie publicznym, jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 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. 

3)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  zakresie  określonym  w  powyższym  formularzu,  a  także  wizerunku

uwiecznionego na zdjęciach wykonanych podczas gali rozdania nagród. 

4)  Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

5)   Zebrane  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  przetwarzania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  (w  tym  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa),  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie

administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy oraz

podmiotom zaangażowanym z realizację zadań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z

przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2”

 6)  Zebrane  dane  osobowe zostaną  udostępnione  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w celu

rozliczenia realizacji operacji. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich

przetwarzania. 

8) W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,  przysługuje  Pani/Panu

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

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

Data                                                                   czytelny podpis laureata
 1) Numeru NIP nie  podaje się w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług (VAT)



Informacja dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca danych do przelewu dla opiekuna
ucznia, który zajął I miejsce finału centralnego XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

Rolniczych wystawionych przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem podatku VAT

zgodnie  z  protokołem  z  dnia  ……………..,  przesłanym  przez  Organizatorów  XLIV  2020/2021  edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, nagrodę pieniężną dla opiekuna ucznia, który zajął  I miejsce w
wysokości  3 000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) przyznano:

…………………......................................................................................................................................................
Podać imię i nazwisko opiekuna

 .................................................................................... .    ............................................................................. 
PESEL                                                                               NIP1)      

.................................................................................... …................................................................................ 
kod pocztowy i miejsce zamieszkania                         dzielnica - gmina 

..................................................................................................................................................................................
ulica, numer domu i mieszkania 

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

………………………………………………………………………………………………………….…………
        ..........................................................................................................................................................................
........ właściwy Urząd Skarbowy, adres 

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

Forma zapłaty: przelew  na rachunek bankowy w …............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

 Należący do: ……………..……………………………………………………………………………………….
(należy podać do kogo należy rachunek bankowy, stopień pokrewieństwa)

Powyższe  dane  składam  pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  danych  niezgodnych  
z rzeczywistością.

 ………...........................................................                                          …..………………..................................
DATA                                                                               CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

Zgodnie z art.14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

Dz. U.UE.L.2016.119.1 (RODO) informuję, że: 

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  siedzibą  w

Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju Wsi możliwy jest pod numerem tel.22 623 26 25 lub adresem email: iod@minrol.gov.pl..

mailto:iod@minrol.gov.pl


2)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  przekazania  nagród  pieniężnych  laureatom Olimpiady

Wiedzy i  Umiejętności  Rolniczych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.

poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290, z 2017 r. poz. 1580) oraz w celu rozliczenia operacji pn.:

„Zakup  nagród  dla  laureatów  Olimpiad  Wiedzy  i  Umiejętności  i  konkursy  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych”,  w  ramach  pomocy  technicznej  PROW  2014-2020  oraz  w  celu  informowania  i

rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji, w tym zamieszczania informacji na portalu Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia20 września

2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 z późn. zm.) oraz na

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie krajowej

sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.

148).  Spełnionym  warunkiem  zgodnego  z  prawem  przetwarzania,  w  związku  z  wykonywaniem  zadań

realizowanych w interesie publicznym, jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 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. 

3)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  zakresie  określonym  w  powyższym  formularzu,  a  także  wizerunku

uwiecznionego na zdjęciach wykonanych podczas gali rozdania nagród. 

4)  Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

5)   Zebrane  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  przetwarzania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  (w  tym  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa),  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie

administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy oraz

podmiotom zaangażowanym z realizację zadań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z

przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2”

 6)  Zebrane  dane  osobowe zostaną  udostępnione  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w celu

rozliczenia realizacji operacji. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich

przetwarzania. 

8) W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,  przysługuje  Pani/Panu

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

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

Data                                                                   czytelny podpis opiekuna
 1) Numeru NIP nie  podaje się w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług (VAT)


