Bezpłatny wpis do KATALOGU WYSTAWCÓW*
Należy dostarczyć w terminie do 03.06.2019 r.
Firma:
pełna nazwa:
dokładny adres:
telefon i nr kierunkowy, fax :
e-mail:
nazwa uproszczona do spisu alfabetycznego:

Informacja o zakresie działalności:

NA WYSTAWIE FIRMA PREZENTUJE:

Uwaga: prosimy powyższą informację ograniczyć do głównej działalności firmy, zamieścić w 2 liniach, wypełnić czytelnym
pismem
* W ramach opłaty wpisowej zapewniamy reklamę jednobarwną o powierzchni 60x90 mm w „Katalogu Wystawców”. Jeśli
zamawiający życzy sobie zamieścić znak firmowy – należy przesłać go na CD, lub pocztą elektroniczną jako plik Corela max. wersja
12.0 (.cdr) lub JPG lub EPS lub TIF e-mail: wcieszkowska@odr-szepietowo.pl
Informacja o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w:
Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 8910
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydania „Katalogu Wystawców” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, e oraz f
(zapewnienie właściwej jakości „Katalogu Wystawców” i zarządzania jego wydaniem, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej oraz marketing bezpośredni własnych produktów lub usług) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe będą upublicznione za pośrednictwem „Katalogu Wystawców”

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wydania „Katalogu Wystawców”
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja usługi nie będzie
możliwa.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210
Szepietowo, w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu w celu wydania „Katalogu Wystawców”.
Wyrażam/nie wyrażam zgody* na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
produktów i usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).
Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
* niepotrzebne skreślić
................................................................................
(data i czytelny podpis)

