
KARTA UCZESTNIKA SZKOLENIA  
Z ZASAD PRZEPROWADZANIA UBOJU ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH  

DO PRODUKCJI MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY 
 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 
Kalsk, dn. 8 grudnia 2022 r. 

 

Imię i nazwisko 
 

Nr telefonu 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres korespondencyjny 
(gdy inny, niż zamieszkania) 

 

Data urodzenia  

PESEL 
 

Powiat, na terenie którego 
prowadzone jest gospodarstwo 

 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.  

 

……………………………………… 
data, czytelny podpis 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:  
I Administratorem Twoich danych osobowych jest „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a/1, 65-
364 Zielona Góra.  
II Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 
1) w celu przeprowadzenia szkolenia z „Zasad uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny”. Informujemy również, 
że dane zostaną przekazane do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z miejscem prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, w celu wydania stosownego zaświadczenia.  
Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w pkt. X; 
2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
III Prawo do sprzeciwu 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i 
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
IV Okres przechowywania danych  
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 
V Odbiorcy danych  
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa i innym, które wymagają podania zebranych danych 
osobowych; naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym, informatycznym, księgowym; Lubuskiej Izbie Rolniczej; 
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.  
VI Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 
a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 
VII Informacja o dobrowolności podania danych  
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania celu związanego z przetwarzaniem.  
VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Informujemy, że możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie są profilowane. 
IX Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
X Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 


