XXI DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA
15 września 2019roku
Poświętne, pole doświadczalne
MODR Warszawa
Oddział Poświętne w Płońsku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
Oddział Poświętne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

Zgłoszenie

nr ………………..

Pełna nazwa firmy / (pieczątka) ……………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………….……………
Adres: …………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………………………………… Telefon…………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za uczestnictwo z ramienia firmy:
………………………………………………………………….……….………tel.……………………………………
Zgłoszenie udziału w DKiB:
Rodzaj stoiska

Powierzchnia

Cena zł netto za stoisko*

Powierzchnia do 20 m2

300 zł netto

Powierzchnia powyżej 20 m2

500 zł netto

Stoisko informacyjno doradcze i
handlowe
Maszyny i urządzenia

Proszę zaznaczyć X przy
wybranym stoisku

*Zgodnie z cennikiem MODR
Pokazy pracy maszyn - Jestem zainteresowany zaprezentowaniem pracujących maszyn lub urządzeń podczas „Pokazu pracy maszyn”
Proszę zaznaczyć wybrany kwadrat

NIE

TAK

Łączna opłata za uczestnictwo …………………………………………..zł netto + 23% VAT = .................................................... brutto.
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.pl, tel. 22 5176141
lub listownie na adres Administratora Danych.
2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 6 lat, 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. 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. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Niniejszym podpisem: – potwierdzamy warunki uczestnictwa, – akceptujemy regulamin DKiB 2019 – wyrażamy zgodę na przetwarzanie
danych do celów marketingowych.

____________________
miejscowość

_______________
data

_________________________________________
pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej

Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu 15.09.2019 r w kasie MODR lub na konto bankowe nr:

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

