
      

      

      

  

 

  

   

 ZLECENIODAWCA:  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Dolnośląski  

ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

WYMAGANIA TECHNICZNE:  

Seminarium prowadzone jest za pośrednictwem platformy ZOOM. W celu prawidłowego  
i pełnego korzystania z seminarium należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do 
Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową lub zainstalowaną na 
komputerze/ telefonie aplikację ZOOM. ( Mozilla Chrome). Korzystanie z webinarium może 
być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:  

Zleceniodawca i działający w jego imieniu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zakłócenia w działaniu Seminarium, nie leżące po stronie Organizatora (np. słabe łącze 
internetowe, przemieszczane się w przypadku uczestnictwa za pośrednictwem telefonu) lub 
spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.  

Organizator nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za straty i szkody poniesione 
przez Uczestników w związku z korzystaniem z Seminarium, stosowaniem się do informacji 
prezentowanych w ramach Seminarium w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki 
podjętych na tej podstawie decyzji. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane 
wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i 
zakłóceniami przesytu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej, nie 
gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie 
bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 

Jakiekolwiek kopiowanie, nagrywanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, 

drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej 
zgody Organizatora.  

REJESTRACJA/NAGRYWANIE:  

Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji seminarium w całości lub części, w celu 
dalszego odtwarzania materiału. Materiały mogą być wykorzystane w celach informacyjnych 
lub promocyjnych. Biorąc udział w Seminarium uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie oraz 
dalszą dystrybucję materiałów. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych 
wyłącznie w celu realizacji zadania. Zostaną przekazane Zleceniodawcy na zasadach 
wynikających z realizacji Zlecania.  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 



      

      

      

  

 

  

   

I. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zwanym dalej RODO: 

2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowanych, stosownie do art. 22 RODO. 

3. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w 
związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 
dostawcom wparcia informatycznego, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań 
prawnych administratora; 

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji 
zadań wynikających z realizacji Zlecenia – Organizacja seminarium  

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie ”Partnerstwo dla 
Doliny Baryczy” Pl. Ks E Waresiaka 7  56 – 300 Milicz z administratorem danych osobowych 
można kontaktować się poprzez adres e-mail:: partnerstwo @nasza.barycz.pl lub pisemnie 
na adres korespondencyjny jw; 

b. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; administrator 
danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:iod@arimr.gov.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych.  
 

ZAPISANIE SIĘ NA SEMINARIUM JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY 
NA PRZETWARZANIE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.  

 


