Karta zgłoszenia uczestnictwa
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie
18-210 Szepietowo
Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu

„Hodowla i chów ślimaków jako alternatywne źródło dochodu”
Termin realizacji: 22 - 23 września 2016 r.
1. Imię i nazwisko: ..………………..………………..………………………………………………...
2. Data urodzenia: ……………..….….…… Miejsce urodzenia: …………….….………………………….
3. Adres do korespondencji: kod ……………..…… miejscowość: ..................................................................
ulica: ............................................................. nr …......................... tel.: …...…............................……..........
e-mail: ……………………............................…..…. fax: .…..……......……….………………………........
4. Nazwa i adres do wystawienia faktury: nazwa firmy ……………………………………………………...
kod pocztowy: ………..… miejscowość: ...................................... ul.: ............................................................
nr ..................... tel.: …………………... e-mail: ………..…….…..……. fax: .…..……..…….….………….
NIP: ………………….………….
5. Płatność: koszt uczestnictwa w szkoleniu 670,00 zł. Dane do przelewu:
SBR Bank w Szepietowie nr konta: 25 8769 0002 2001 0000 4473 0001
W tytule wpłaty proszę podać dopisek: Szkolenie z hodowli ślimaków 22-23.09.2016 wraz z imieniem
i nazwiskiem uczestnika.
Płatności należy dokonać do 12.09.2016 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
z siedzibą w Szepietowie w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu dla potrzeb organizacji wystawy.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:
(1) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania
(2) o dobrowolności podania danych i o tym, że w przypadku ich niepodania realizacja usługi nie będzie możliwa
(3) że odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, część danych będzie upubliczniona
za pośrednictwem katalogu oraz przekazana sponsorom wystawy
(4) że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych celem zbierania danych jest również
zapewnienie właściwej jakości wystawy oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić

.............................................
(miejscowość)

…………………........................................
(data i podpis uczestnika)

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
tel. 86 275 89 00 fax 86 275 89 20 e-mail: wpodr@zetobi.com.pl

