
Święto Kwiatu Bzu 
22 maja 2022 r. (niedziela) 

Miejsce imprezy: gospodarstwo ekologiczne „Kraina Czarnego Bzu”, Budy Kałki 5, 96-330 Puszcza Mariańska 

 

ZGŁOSZENIE  Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.05.2022r. 

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie druku! 
Wystawca/ Nazwa Firmy 

Rodzaj prezentowanych produktów na wystawie/oferta Wystawcy: 
 
 
 
 
 
Adres: Poczta: 

Telefon: Fax: e-mail: 

Osoba upoważniona do rozmów w sprawach związanych z udziałem w imprezie:  

 

(telefon) ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP            

 

 

Zgłaszam bezpłatne uczestnictwo w imprezie promocyjno-targowej Święto Kwiatu Bzu 
 
 

Zamawiana powierzchnia stoiska: 
 

szerokość……x głębokość………=………m2  

 

 
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 6 lat, po tym czasie może nastąpić archiwizacja dokumentów z 
Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji wydarzenia; 

4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie, w jakim są wymagane do realizacji usługi; 
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z 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. 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 Bielice, 
96-500 Sochaczew, Bielice 19 
e-mail: sekretariat.bielice@modr.mazowsze.pl  
Komisarz imprezy: Grażyna Adamczyk, tel. 723 436 157 
e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl  

 
 
Informacje i załączniki znajdują się na stronie MODR: 
http://www.modr.mazowsze.pl/ 
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