
  
 

 

 

Zaproszenie / Invitation 

Ziemniak ekologiczny – spotkanie szkoleniowe / 

Organic potato  - training event  
 

Pole doświadczalne / Experimental field  

Ul. Techniczna 4 Boguchwała, 36-040 

 

Szkolenie dotyczące hodowli i uprawy 

ziemniaka przeznaczonego do upraw 

ekologicznych 

 

Training event on breeding and 

growing of organic potato  

Piątek, 23 lipca 2021 Friday, 23th of July 2021 

Program Programme 

09:00  Powitanie i wprowadzenie 
dr Michał Noworol, PODR Boguchwała 

 

09:05  Ecobreed – ogólne informacje 

na temat projektu  
dr Beata Tatrowska, IHAR-PIB O/Młochów   
 

09:35  Ziemniak ekologiczny a 

hodowla odpornościowa ziemniaka  
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów   

 

09:00  Welcome and introduction 
dr Michał Noworol, PODR Boguchwała 

 

09:05  Ecobreed – general 

information 
dr Beata Tatrowska, IHAR-PIB O/Młochów   
 

09:35  Organic potato – focus on 

resistance breeding  
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów   

 



  
 

 

10:05  Stonka ziemniaczana - rosnący 

problem w uprawach ziemniaka 

ekologicznego (i konwencjonalnego)  
dr hab. Paweł Bereś, IOR-PIB 

 

10:35  Przerwa kawowa 

 

10:45  Wizytacja poletek 

demonstracyjnych z kolekcją odmian 

ziemniaka 

 

12:00 Hodowla partycypacyjna 

ziemniaka 
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów   

 

12:15 Dyskusja 

12:30 Zamknięcie szkolenia 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Rejestracja do 21 lipca pod adresem: 

j.plich@ihar.edu.pl 

Liczba uczestników ograniczona (max 

25 osób). 

 

10:05  Colorado potato beetle  - 

raising issue in organic (and 

conventional) potato growing system  
dr hab Paweł Bereś, IOR-PIB 

 

10:35  Coffee break 

 

10:45  Visit of demonstration fields 

with collection of Ecobreed potato 

cultivars 

 

12:00 Participatory potato breeding  

 
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów   

 

12:15 Discussion 

12:30 Closure of the training 

 

The event is free of charge. 

Registration until July 21st 2021 at e-

mail: j.plich@ihar.edu.pl 

There is a limit of 25 participants. 
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GDPR 

Wydarzenie zostanie sfotografowane i/lub sfilmowane w 

celu promocji lub dokumentacji. Przychodząc na 

wydarzenie, zgadzasz się na określone warunki. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z 

obowiązującą Krajową Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (UODO) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym 

przepływie takich danych. Dyrektywa 95/46/WE. Zdjęcia i 

nagrania z wydarzenia będą publikowane na stronie 

internetowej lub portalach społecznościowych IHAR-PIB i 

partnerów projektu, w wiadomościach elektronicznych, 

na portalach i kanałach domów mediowych  

zainteresowanych wydarzeniem oraz w publikacjach i 

innych działaniach promocyjnych IHAR-PIB. Zdjęcia będą 

odnosić się do wydarzenia jako całości, a nie do 

poszczególnych jego uczestników. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: IHAR-PIB 

 

PRZECHOWYWANIE ZDJĘĆ I NAGRAŃ: zdjęcia i nagrania 

przechowuje IHAR-PIB. na stałe lub do odwołania. 

 

 

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ I NAGRAŃ WIDEO: 

Zgodnie z obowiązującym prawem (w tym wyjątkami lub 

odstępstwami od tego prawa) masz prawo dostępu do 

swoich ważnych danych osobowych, prawo do 

poprawiania błędów w swoich danych osobowych, prawo 

do sprzeciwu z uzasadnionych powodów oraz prawo do  

przetwarzania ich ważnych danych osobowych. Masz 

również prawo do złożenia skargi na przetwarzanie 

Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu 

ochrony danych. W przypadku skorzystania z praw oraz w 

przypadku pytań prosimy o kontakt z j.plich@ihar.edu.pl 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO: Zarządzanie 

zdjęciami i nagraniami zrobionymi podczas imprezy 

będzie prowadzone zgodnie z ustawodawstwem UE i 

Polski i będzie interpretowane zgodnie z nim i podlega 

wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Nie wpływa to na 

Twoje prawa. 

 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO ZDJĘĆ I FILMÓW: 

Osobą upoważnioną do ochrony danych Jarosław Plich. 

GDPR 

The event will be photographed and / or filmed for the 

purpose of promotion or reporting on the event. By 

coming to the event, you agree to the defined conditions. 

The processing of personal data takes place in 

accordance with the applicable National Personal Data 

Protection Act (NPDPA) and Regulation (EU) 2016/679 of 

the European Parliament and of the Council of 27 April 

2016 on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of 

such data. Directive 95/46 /EC. Photos and recordings of 

the event will be published on the website or social 

networks of the ATK and project partners, in electronic 

news, on portals and channels of media houses that will 

show interest, and in publications and other promotional 

activities of ATK. Photos will refer to the event as a whole 

and not to individual attendees. 

 

 

 

PERSONAL DATA MANAGER: IHAR-PIB 

 

STORAGE OF PHOTOGRAPHS AND RECORDINGS: IHAR-

PIB keeps photographs and recordings permanently or 

until cancelation. 

 

YOUR RIGHTS RELATING TO PHOTOS AND VIDEOS: In 

accordance with applicable law (including exceptions or 

derogations from this law), you have the right to access 

your important personal data, the right to correct errors 

in your personal data and the right to object to legitimate 

reasons and to the processing of their important 

personal data. You also have the right to complain about 

the processing of your personal data to the relevant data 

protection authority. In case of exercising rights and in 

case of questions, please write to us at j.plich@ihar.edu.pl 

 

 

APPLICABLE LEGISLATION: The management of 

photographs and recordings taken at the event will be 

carried out in accordance with the legislation of the EU 

and Poland and shall be interpreted in accordance with it 

and falls under the exclusive jurisdiction of the courts in 

Hungary. This does not affect your legal rights. 

 

 

AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF 

PERSONAL DATA IN RELATION TO PHOTOS AND VIDEOS: 

Jarosław Plich 
 


