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 ANKIETA KONKURSOWA 
 

Wielkopolski Rolnik Roku                  (Zał. 2) 

 

 

 

1. Dane identyfikacyjne 

 

imię i nazwisko rolnika .......................................................................................................... 

status gospodarstwa (prywatne, dzierżawa, spółka, spółdzielnia, itp.). 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

dokładny adres zamieszkania: 

miejscowość ........................................................................................................................... 

kod i poczta ............................................................................................................................ 

ulica ........................................................................................................................................ 

gmina ...................................................................................................................................... 

powiat ..................................................................................................................................... 

telefon:.................................................................................................................................... 

 

Dane i informacje dodatkowe 

 

Czy gospodarstwo posiada następcę ...................................................................................... 

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej, tel./fax, nazwisko osoby zgłaszającej 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Charakterystyka gospodarstwa /dane produkcyjne dotyczą roku poprzedniego/ 

 

Powierzchnia gospodarstwa ........................................ ha 

Kierunek produkcji .................................................................................................... 

Produkcja roślinna – struktura zasiewów i upraw polowych oraz sadownictwo, 

kwiaciarstwo, warzywnictwo i szkółkarstwo. 

 

 

L.p. Rodzaj rośliny  Powierzchnia  Plon jedn./ha 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Produkcja zwierzęca 

 

a) bydło mleczne .........................................................................................................szt. 

mleko w tys. litrów/rok ................................................................................................ 

mleko sprzedane w kl. ekstra ...................l, kl. I ............................................... litrów 

wydajność mleka od krowy ........................................................................ litrów /rok 

b) bydło rzeźne 

ilość opasów sprzedanych .............................................................................. szt./ rok 

łączna waga sprzedanych sztuk ..............................................................................ton 

c) trzoda chlewna 

średni stan macior w roku ...................................................................................... szt. 

ilość odchowanych prosiąt od maciory rocznie ..................................................... szt. 

ilość sprzedanych tuczników  .........................................................................szt./ rok 

łączna waga sprzedanych tuczników ......................................................................ton 

d) drobiarstwo (wielkość produkcji w roku )................................................................... 

e) inne (w tym produkcja ryb) wielkość produkcji w roku ............................................. 

f) wielkość własnej bazy paszowej ( opisać) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Ważniejsze maszyny i urządzenia rolnicze, wdrożone nowe technologie produkcji(opisać) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Działalność pozarolnicza ( np. agroturystyka) – 

opisać............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego (opisać) 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Uzasadnienie – samoocena (maksymalnie 1 strona maszynopisu) pozwalające na wskazanie, 

że gospodarstwo zasługuje na wyróżnienie. Można podać dodatkowe, własne kryteria oceny. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Pieczątka instytucji   Czytelny podpis   Podpis rolnika 

            typującej       osoby zgłaszającej 

 

 

 

...................................   ...................................   ……......................... 
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Informacja dla Uczestnika Konkursu  

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań. 

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,  

b) archiwalnych, 

c) promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku. 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w 

tym archiwizacji. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 61-714 

Poznań, poprzez elektroniczną skrytkę na ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl. 

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną. 

6) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa  w 

pkt. 3a. 

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  w 

przypadku o którym mowa w pkt. 3a. 

9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku  o którym 

mowa w pkt. 3a, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania  lub 

ograniczenia przetwarzania. 

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12) W przypadku uzyskania tytułu nominacji i laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, 

nazwisko; nazwa gminy, powiatu; kierunek produkcji, wizerunek, będą podawane do 

publicznej wiadomości. 

 

Powyższe przyjąłem/łam do wiadomości. 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Miejscowość, data Podpis Uczestnika  

 

 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl
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Oświadczenia Uczestnika Konkursu 

 

1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Wielkopolski Rolnik 

Roku”. 

2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w Ankiecie konkursowej i ich   

zgodność ze stanem na dzień złożenia Ankiety. 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

                   Miejscowość, data                        Podpis Uczestnika 

 

 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, 

którym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 

34, 61-714 Poznań, w celu promocji Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

              Miejscowość, data              Podpis Uczestnika 

 
 

 

 


