
Nazwa �rmy / Imię, nazwisko i adres zleceniodawcy

Zamawiam prenumeratę miesięcznika Wiadomości Rolnicze

☐ – na rok, ☐ – I półrocze, ☐ – II półrocze

Liczba prenumerat:  ..............

Imię i nazwisko lub nazwa �rmy:  ....................................................................................................................................................

NIP  ........................................................ 

Miejscowość  .......................................................................................  Ulica ....................................................................................

Kod  ..........................................  Poczta  .....................................................................Telefon ..........................................................

Proszę o wystawienie faktury  TAK/NIE**
.........................................................................

podpis

Terminy składania zamówienia prenumeraty: rocznej lub na I półrocze – do 1 grudnia 2020 r., na II półrocze – do 1 czerwca 2021 r.
od II kwartału – do 1 marca 2021 r., od III kwartału – do 1 czerwca 2021 r., od IV kwrtału –  do 1 września 2021 r.

Cena prenumeraty na terenie woj. podlaskiego: rocznej – 33,00 zł, I półrocze – 18,00 zł, II półrocze – 15,00 zł, cena 1 egz. – 3,00 zł (numer łączony 7/8 – 3,00 zł).
Cena prenumeraty z wysyłką z redakcji listem na wskazany adres: rocznej – 77,00 zł, I półrocze – 42,00 zł, II półrocze – 35,00 zł, I kwartał – 21,00 zł,  
II kwartał – 21,00 zł, III kwartał – 14,00 zł, IV kwartał – 21,00 zł. 

WPŁATA: Prenumerata miesięcznika Wiadomości Rolnicze, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,  
Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie  
nr konta 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003

Wypełnione zamówienie należy wysłać do redakcji pocztą, faxem (fax 862758920) lub e-mailem: prenumerata@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 prowadzenia działalności wydawniczej oraz sprzedaży i dostawy wydawnictw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e oraz f (zapewnienie właściwej jakości 
prowadzenia i zarządzania działalnością wydawniczą, sprzedażą i dostawą wydawnictw, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz marketing bezpośredni własnych produktów 
i usług) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Poczta Polska Spółka Akcyjna
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PODR w Szepietowie
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania
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.

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

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 
Szepietowo-Wawrzyńce 64,18-210 Szepietowo

62113010590017341556200003
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nr rachunku zleceniodawcy (przelew)  /  kwota słownie (wpłata) 

nazwa �rmy  /  imię i nazwisko zleceniodawcy
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Opłata:

 data i podpis zleceniodawcy

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w  Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210  Szepietowo
nr  rachunku  odbiorcy

kwota
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Prenumerata Wiadomości Rolniczych

62113010590017341556200003

Odbiorca:

nr rachunku odbiorcy

kwota

tytułem
Prenumerata Wiadomości Rolniczych

NIP

Upoważniam Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 
do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych 
osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, 18-210 Szepietowo w celu realizacji zamówienia 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 
883 z 1997 r.).

pokwitowanie 
przyślij faxem  
86 275 89 20

...................................................
podpis

..............................................................
czytelny podpis zleceniodawcy

☐ – na rok, ☐ – I półrocze, ☐ – II półrocze, *
* właściwe zakreśl

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY NA 2021 ROK

podpis osoby upoważnionej* odpowiednie zaznacz
** niepotrzebne skreślić

2

1 2
2 22

3

1 2
2 22

Terminy składania zamówienia  prenumeraty: rocznej lub na I półrocze – do 1 grudnia 2022 r., na II półrocze – do 1 czerwca 2023 r.
od II kwartału – do 1 marca 2023 r., od III kwartału – do 1 czerwca 2023 r., od IV kwartału – do 1 września 2023 r.

Cena prenumeraty na terenie woj. podlaskiego: rocznej – 44,00 zł, I półrocze – 24 zł, II półrocze – 20 zł, cena 1 egz. – 4 zł (numer łączony 7/8 – 4 zł).
Cena prenumeraty z wysyłką z redakcji listem na wskazany adres: rocznej – 99,00 zł, I półrocze – 54,00 zł, II półrocze – 45 zł, I kwartał – 27,00 zł,
II kwartał – 27,00 zł, III kwartał – 18,00 zł, IV kwartał – 27,00 zł.

WPŁATA: Prenumerata miesięcznika Wiadomości Rolnicze, Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie, nr konta 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003

Wypełnione zamówienie należy wysłać do redakcji pocztą, faxem (fax 86 275 89 20) lub e-mailem: prenumerata@odr-szepietowo.pl




