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WWF BALTIC
ECOREGION
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KONKURS WWF NA ROLNIKA ROKU
REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz powinien być wypełniony w języku polskim lub angielskim. Cały wniosek nie powinien przekroczyć 10 stron
o formacie A4. Zachęcamy do dodawania zdjęć do formularza, które należy dołączyć oddzielnie do wiadomości e-mail.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną, odpowiedzi na pytania można rozwinąć na osobnej kartce, a zdjęcia przesłać
na płycie CD/DVD.

PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU PROSIMY ODNOSIĆ SIĘ DO KRYTERIÓW KONKURSU
Formularz należy przesłać:
na adres e-mail: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.
Formularze należy przesłać nie później niż do 20 kwietnia 2019 roku.

KANDYDAT/KANDYDACI
1. Prosimy podać imię i nazwisko indywidualnego rolnika lub nazwę gospodarstwa:
2. Prosimy wpisać dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail):
3. Prosimy podać stronę internetową gospodarstwa/social media/inne:

KRYTERIA GEOGRAFICZNE
4. Prosimy wpisać lokalizację gospodarstwa (pełny adres, w tym województwo, gminę)
5. Prosimy opisać ogólne warunki klimatyczne i rodzaj gleb znajdujących się w gospodarstwie

6. W którym roku zostało założone gospodarstwo?
7. Prosimy o krótki opis struktury organizacyjnej w gospodarstwie (gospodarstwo prowadzone w oparciu
o pracowników lub w oparciu o rodzinę, kooperatywa)

8. Ile osób pracuje w gospodarstwie?
9. Powierzchnia gospodarstwa w hektarach
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10. 		Rodzaj podstawowej produkcji, w tym rodzaj i wielkość upraw oraz liczba hodowanych zwierząt (jeśli dotyczy)

11. Inna produkcja, w tym rodzaj i wielkość upraw oraz liczba hodowanych zwierząt (jeśli dotyczy)

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE
12. Prosimy podać techniczny opis działań podjętych w celu ograniczenia emisji związków azotu i/lub fosforu z gospodarstwa, wykraczających poza minimalne obowiązkowe standardy w zakresie ochrony środowiska (np. ograniczenie
wycieków biogenów i/lub redukcję emisji gazów pochodzących z obornika). Przykłady działań ograniczających emisję
związków azotu i/lub fosforu z gospodarstwa można znaleźć na liście załączonej do kryteriów konkursu.

13. Czy zgłaszany rolnik/gospodarstwo korzystało z badań naukowych w swoich działaniach lub z innowacyjnych metod?
Jeśli tak, to prosimy krótko opisać te badania lub przedstawić na czym polegała innowacyjność działania

14. Prosimy opisać mierzalne efekty stosowania działań podjętych w celu ograniczenia emisji związków azotu i fosforu
(widoczne, zmierzone i monitorowane efekty)

INNE KRYTERIA
15. Czy w gospodarstwie podejmowane są inne działania korzystne dla środowiska? Następujące dodatkowe działania
zostaną uwzględnione w ocenie: ograniczenie stosowania pestycydów; redukcja emisji gazów cieplarnianych lub
inne działania na rzecz adaptacji do zmiany klimatu; działania wspierające zachowanie różnorodności biologicznej;
działania edukacyjne i dawanie dobrego przykładu innym rolnikom

16. Czy prowadzona jest współpraca z innymi gospodarstwami w zakresie któregokolwiek z podjętych działań?

17. Prosimy krótko opisać podejście zgłaszanego rolnika do zarządzania składnikami odżywczymi i ochrony środowiska
w gospodarstwie

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: rolnikroku@wwf.pl

© RYZHKOVOLEKSANDR / 123RF

W JAKI SPOSÓB ZARZĄDZAMY TWOIMI DANYMI
W ramach prac WWF, w związku z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych – RODO, chcemy poinformować Cię,
dlaczego potrzebujemy danych osobowych, o które prosimy oraz w jaki sposób ich użyjemy.
Dla nas, pracowników WWF istotne jest, abyś czuł, że Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne. „Dane osobowe”
to informacje lub kombinacja informacji, które są wystarczające do identyfikacji Twojej osoby. Jeśli weźmiesz udział w konkursie,
WWF zapisze Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przesłane zdjęcia,
prezentacje, filmy w celu wyłonienia laureatów krajowych i regionalnych konkursu. Chcielibyśmy też zainteresować prasę
naszym konkursem i osobami, które biorą w nim udział. Będziemy też publikować materiały w Internecie, w tym w naszych
kanałach social media na temat konkursu, uczestników oraz laureatów. Przekażemy też dane osobowe laureata krajowej
edycji konkursu do WWF Baltic Ecoregion Programme w celu wyłonienia zwycięzcy międzynarodowej edycji konkursu.
Po zakończeniu konkursu Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu
Marine Capacity Building in Poland oraz przez okres niezbędny dla rozliczenia ewentualnej wygranej oraz ewentualnych
roszczeń. W przypadku uczestników, którym przyznano nagrodę w konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego,
dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 1 rok po zakończeniu projektu Marine Capacity Building in Poland
oraz przez okres niezbędny dla rozliczenia ewentualnej wygranej oraz ewentualnych roszczeń. Ma to na celu utrzymanie
kontaktu i promowania zwycięzców konkursu, na przykład w mediach, w prezentacjach o konkursie i w broszurze na temat
konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Zgoda udzielona na działania promocyjne dotyczące praktyk
przyjaznych środowisku morskiemu może być w każdej chwili odwołana, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie
danych przed cofnięciem zgody.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy:
wyrażam zgodę na to, że WWF może zapisać i przetwarzać moje dane osobowe w celach związanych z tym
konkursem oraz promocją praktyk przyjaznych środowisku morskiemu;
udzielam Fundacji WWF Polska z siedzibą w Warszawie nieodpłatnej zgody na wielokrotne wykorzystywanie
mojego wizerunku znajdującego się na zdjęciach i w filmach dostarczonych przeze mnie przy formularzu
zgłoszeniowym do konkursu, jak również wykonanych przez WWF na potrzeby uczestnictwa w konkursie Rolnik
Roku regionu Morza Bałtyckiego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji najlepszych
praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu przez Fundację WWF Polska, bez konieczności każdorazowego
ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów,
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną
przez WWF, w tym umieszczenie zdjęć i filmów na stronach www i w mediach społecznościowych organizacji
oraz przekazanie do mediów;
udzielam Fundacji WWF Polska z siedzibą w Warszawie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie
z materiałów (zdjęć, prezentacji, filmów) wysłanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym do konkursu,
na potrzeby uczestnictwa w konkursie Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji najlepszych praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu przez
Fundację WWF Polska, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów (zdjęć, prezentacji, filmów) za pośrednictwem dowolnego
medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez WWF, w tym umieszczenie
ww. materiałów na stronach www i w mediach społecznościowych organizacji, oraz przekazanie do mediów.
WAŻNE. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na Rolnika Roku regionu Morza
Bałtyckiego jest udzielenie wszystkich 3 zgód dla WWF. W przeciwnym razie WWF nie będzie
mogło rozpatrzeć Pani/Pana formularza zgłoszeniowego.
data

podpis

data i podpis wymagane w przypadku przesyłania formularza pocztą tradycyjną

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: rolnikroku@wwf.pl
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KONKURS WWF NA ROLNIKA ROKU
REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645
Warszawa; tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64; fax (22) 646 36 72; mail: kontakt@wwf.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych: daneosobowe@wwf.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu Rolnik Roku regionu Morza
Bałtyckiego 2019 na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora Danych, tj. realizacji celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki i podmioty związane z rozliczeniem ewentualnej nagrody pieniężnej, firma
świadcząca usługi infolinii, członkowie jury konkursu. Dane osobowe laureatów etapu krajowego będą udostępniane podmiotom
współpracującym w promocji konkursu oraz promocji najlepszych praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu. Dane
osobowe wygranego edycji krajowej zostaną udostępnione do WWF Baltic Ecoregion Programme celem przeprowadzenia etapu
międzynarodowego konkursu, a w przypadku organizacji gali finałowej konkursu za granicą również do firmy ubezpieczeniowej,
firmy pośredniczącej w zakupie biletów lotniczych i hotelu celem realizacji wyjazdu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu Marine Capacity
Building in Poland oraz przez okres niezbędny dla rozliczenia ewentualnej wygranej oraz ewentualnych roszczeń. W przypadku
uczestników, którym przyznano nagrodę w konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, dane osobowe będą przechowywane
przez co najmniej 1 rok po zakończeniu projektu Marine Capacity Building in Poland, oraz przez okres niezbędny dla rozliczenia
ewentualnej wygranej oraz ewentualnych roszczeń. Zgoda udzielona na działania promocyjne dotyczące praktyk przyjaznych
środowisku morskiemu może być w każdej chwili odwołana, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych przed
cofnięciem zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie Rolnik Roku
regionu Morza Bałtyckiego.

