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Zgłoszenie Uczestnictwa‐ Umowa Promocyjna  (osoby fizyczne) 

1. Zgłaszam uczestnictwo w wystawie XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym 
jako  Wystawca  

Wystawca (osoba fizyczna) * – dane do faktury – czytelnie ! 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

ul.   ………………………………………….………............................................... nr domu/mieszkania ………….……….. / …………….…........... 

miejscowość ………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

kod pocztowy ……………………….……………………..… poczta …………………………………………………………….……………………. 
 
PESEL*  ………………………………… *(tylko w celu wystawienia faktury) … rodzaj oferty………………………………………………………. 

tel. kontaktowy do Wystawcy  ………………………………… E- mail…….................................................................. 

 XXVI Międzynarodowe 
Dni z Doradztwem Rolniczym 

Siedlce  
7-8 września 2019 r. 

 

Rękodzieło
Rzemieślnicy 

Twórcy 

               

MIEJSCE WYSTAWY:  
Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce  
ul. Jana Pawła II  6, Siedlce 

ORGANIZATOR:     
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Warszawie  Oddział Siedlce   

Termin nadsyłania zgłoszeń (w oryginale)  i dokonania opłaty – do dnia 23.08.2019 r. 

Wystawca, który chce skorzystać z promocyjnej oferty twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników 
do ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - Umowy Promocyjnej dołącza Organizatorowi kopię dokumentu 
przynależności (oryginał do wglądu) do jednego ze Stowarzyszeń bądź, związków zrzeszających twórców 
indywidualnych (np. Związek Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Twórców Ludowych). 
___________________________________________________________________________________ 
     2.  Zamawiam : 
LP. Pozycja j.m. opłata ilość wartość 

netto 

1 

Podstawowe stoisko wystawiennicze dla m.in. artysty, twórcy ludowego 
o powierzchni 2 x 3 m 2 (szerokość x głębokość stoiska) 
(Istnieje możliwość zamówienia stoiska łączonego o szerokości powyżej 2 m 2, 
wówczas opłata wynosi wielokrotność opłaty podstawowej). 

 
 
 
szt. 

 
 

50,00 
  

2 Obowiązkowa opłata rejestracyjna, 1 szt. identyfikatora   
szt. 50,00 1 50,00 

Ogółem należność za udział w Wystawie (netto) 
 

podatek  VAT  –  23 % 
 

Ogółem należność z podatkiem VAT 

 
 
 

 
Opłatę za udział należy wnieść na konto:   

 
BGK  89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa     

XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, Siedlce 2019 

Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na adres podany w Zgłoszeniu 
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Obowiązek informacyjny: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02‐
456 Warszawa, tel. 22‐571‐61‐00, e‐mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e‐mail: 
iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 571‐61‐41 lub listownie na adres Administratora Danych. 

2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 5 lat licząc od stycznia następnego roku po dokonaniu zgłoszenia, po 
tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówionej usługi oraz wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji; 
4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji usługi, jak również w zakresie 

umożliwiających nam wystawienie rachunku/faktury VAT. 
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy 

ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również 
organom władzy państwowej.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały związane z realizacją usługi będą 
podlegać archiwizacji. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

9. Na terenie i wokół MODR Warszawa Oddział Siedlce prowadzony jest monitoring wizyjny związany z zapewnieniem bezpieczeństwa 
pracowników, petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa ‐ Administratorem Danych jest MODR Warszawa. 

10. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MODR Warszawa danych do celów 

marketingowych. 

…………………...........           ………………………            …………………………………………............................. 

            Miejscowość                                 Data                              Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Siedlce, 
08‐110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 
Komisarz imprezy ‐ Anna Olędzka tel. 505 302 473  
e‐mail: sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl , fax 25‐640‐09‐12 
Informacja telefoniczna:  25 640 09 11, 25 640 09 34, 25 640 09 14 

Potwierdzenie i korekta zgłoszeń ‐ Rafał Serementa tel. 25 640 09 43, 
                                                                                            723 436 334  
Lokalizacja stoiska ‐ Sławomir Roguski tel. 25 640 09 18, 723 436 277 
Wystawianie i korekty faktur ‐ Krystyna Ratyńska tel. 25 640 09 37 
Informacje i załączniki znajdują się również na stronie MODR: 
http://www.modr.mazowsze.pl/ 
 

 
UWAGA: 
1. Niekompletne zgłoszenie, m.in. bez podpisu, bez podania rodzaju oferty, nie będzie przyjmowane. 
2. Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną akceptujemy, ale prosimy o przesłanie oryginału. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami) przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy 
ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w  imprezie XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym 

w Siedlcach oraz publikację mojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych w  XXVI Międzynarodowych 

Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach w materiałach MODR Warszawa, oraz w gazetach lokalnych i wydawnictwach 
współorganizatorów. 

* Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych współorganizatorom XXVI  Międzynarodowych  Dni  z 

Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. 

 
 

……………………………………                                       ……………………………………………………… 

(data)                                                                                               (czytelny podpis wystawcy) 


