
A N K I E T A

Zgłoszenie do konkursu „Najlepsza Pasieka Podkarpacia w 2018 r.”

1. Nazwisko i imię pszczelarza:  ________________________________________________________________________________________

2. Adres zamieszkania:  _________________________________________________________________________________________________

kod pocztowy:  ________________________       poczta:  ___________________________________

telefon:  ________________________________

3. Nazwa Koła Pszczelarzy lub Regionalnego Związku Pszczelarzy:  _______________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

4. Miejsce stacjonowania pasieki:  ____________________________________________________________________________________

5. Zagospodarowanie i wygląd pasieczyska (opisać):  ______________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

6. Wielkość pasieki: 

ilość rodzin pszczelich:  ____________ typy uli:  __________________________________________________________

rasa pszczół:  ______________________________________________________________________________________________________

rodzaj prowadzonej pasieki:  ___________________________________________________________________________________

7. Pozyskiwane produkty pszczele:  ___________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

8. Miejsce i sposób sprzedaży produktów pszczelich: ______________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

9. Wyposażenie pracowni pasiecznej: 

a) sprzęt zakupiony w ramach wsparcia Agencji Rynku Rolnego:  _________________________________________

    ___________________________________________________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________________________________________________

b) pozostały:  _____________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

10. Stan zdrowotny i higieniczny pasieki ( nr weterynaryjny, stosowane leki, występujące choroby):

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     



11. Kwalifikacje zawodowe właściciela pasieki (podać rok i rodzaj zdobytych kwalifikacji):  __________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

12. Podać własne materiały promujące pasiekę i produkty pszczele:  ____________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

13. Wymienić stosowane w ostatnich latach formy działalności upowszechnieniowej i związkowej (udział

       w imprezach promocyjnych, targach, wystawach, nagrody, wyróżnienia):  _________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

14. Zasiewy roślin miododajnych (w latach 2016 – 2018):  ________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

15. Inne informacje dot. „gospodarstwa pasiecznego”:  ___________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

1. Klauzula przy bezpośrednim pozyskiwaniu danych – art. 13
Zgodnie z art. 13 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(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL
Informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów, reprezentowane przez Tadeusza Dylon 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 508 082 468 lub adresem email: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com 
Dane będą wykorzystane i przetwarzane w celu realizacji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie pn. „Najlepsza pasieka Podkarpacia 2018.”
Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
2. Wyrażam zgodę na publikację dołączonych do ankiety zdjęć oraz zamieszczenie przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie mojego wizerunku i danych, na stronie internetowej i mediach
społecznościowych w celu ogłoszenia wyników konkursu na „Najlepszą pasiekę Podkarpacia 2018” Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawienia.

………………………………      
                                                              Data

……………………………………………………………
Podpis pszczelarza zgłaszającego udział w Konkursie

Podpis Prezesa Koła Pszczelarzy WZP Rzeszów lub Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy (nazwisko i imię):

____________________________________________________________________________________

Ankietę należy dostarczyć osobiście do Biura WZP w Rzeszowie lub przesłać za pomocą poczty na adres:
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Termin składania ankiet: 15 września 2018 r. (data wpływu do WZP Rzeszów)

Należy dołączyć zdjęcia gospodarstwa pasiecznego (najlepiej w postaci elektronicznej – na płycie CD) lub inne 
materiały promocyjne pasieki.

W konkursie nie biorą udziału pasieki startujące w poprzednich edycjach od 2015 roku !  

mailto:sieciisprzet.rzeszow@gmail.com

