
*Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o., 63-004 Tulce, ul. Poznańska 
13, adres mailowy: sekretariat@tulce.wchirz.pl  . Tel.: 61 8727330 Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1000) oraz na podstawie 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 art.6, pkt1. a, b, c). Podpis na dokumencie oznacza zgodę na przetwarzanie danych, które jest niezbędne do 

opracowania obowiązującej dokumentacji. Dane osób zakwalifikowanych  mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa zgodnie z umową KSOW w  zakresie SIR na realizację operacji, w szczególności : MRiRW, ARiMR. Dane przechowywane i 
przetwarzane będą przez okres 5 lat, a następnie niszczone chyba, że inne przepisy nakazują archiwizowanie danych przez okres dłuższy. WCHiRZ informuje o 

prawie do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także o prawie do wniesienia skargi do UODO. Dane podaję dobrowolnie. 

 

                                                       
 
 
 
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW  2014-2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.  

Operacja współfinansowana ze  środków Unii Europejskiej w  ramach Schematu II Pomocy  
Technicznej „Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   

na  lata  2014–2020. 

 
 

              ……………………….. 
                      (miejscowość, data) 

 
 
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w 
Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 13 
63-004 Tulce 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  
 

Wyjazd studyjny: Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa. 
 
Data: 02-03.09.2019 – I termin       
 
          04-05.09.2019 – II termin 
  
Miejsce: Poznań, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. oraz gospodarstwa 
hodowlane krów mlecznych 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….……..………………………...…… 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji:  

kod : ……..….. poczta ………………………… miejscowość: .............................................................. 

ulica: ................................... nr ….........tel.: ……………………………., e-mail…………………….……. 

 
Deklaracja ta jest wiążąca, dlatego proszę o świadomą decyzję. 
Prośba o zaznaczenie „X” w kratce przy wybranym terminie wyjazdu.  
 
Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, nocleg. Dojazd  do 
jednego z punktów zbiórki uczestnicy finansują we własnym zakresie.  
 
Zakwalifikowany uczestnik o szczegółach wyjazdu zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. 

 

mailto:sekretariat@tulce.wchirz.pl

