X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego
XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
i Dni z Doradztwem Rolniczym
Szepietowo 23-24 czerwca 2018 r.

DEKL AR ACJA UCZESTNICTW A
W SPONSORINGU WYSTAWY
Termin nadesłania deklaracji upływa w dniu 11 maja 2018 r.
Pieczątka firmy

NIP firmy

Telefon osoby upoważnionej do kontaktu;

Deklaruję uczestnictwo w charakterze sponsora:
➢ Główny Sponsor Wystawy:
- wnoszę udział w wysokości 6000 zł w formie:
a) finansowej*
b) materialnej*
➢ Sponsor Wystawy
- wnoszę udział w wysokości 3000 zł w formie:
a) finansowej*
b) materialnej*
* - deklarowaną formę proszę podkreślić.

W przypadku deklarowanego udziału w formie materialnej, rodzaj materialnego wkładu należy uzgodnić z organizatorem.
Deklarację proszę przesłać na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18-210 Szepietowo, Szepietowo Wawrzyńce 64, woj. Podlaskie
Informacji o organizacji udziela:
Magdalena Krajewska tel.086 275 89 44, kom. 508 216 170, fax. 086 275 89 51
(poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530)
Informacje: http://www.odr.pl; e-mail: targi@odr-szepietowo.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, Szepietowo
Wawrzyńce 64, w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody 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 jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
(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 usług i zarządzania realizacją usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić
Wypełnienie i podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w sponsoringu X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego, XXV Regionalnej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, jest formą zawarcia umowy z Organizatorem na świadczenie usług określonych w warunkach
uczestnictwa sponsorów, oraz jednoczesną formą zaakceptowania tych warunków .

………………………………..
Data i podpis zgłaszającego

……………………………………
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie

