
Formularz zamówienia miesięcznika „WIEŚ MAZOWIECKA” 
WYDAWCA: MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 

 
Wypełnij i wyślij na adres:  

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce,  
        ul. Kazimierzowska 21; 08-110 Siedlce lub faxem pod numerem 25 64 00 912 

Okres trwania prenumeraty 
 

Cena  
z VAT 

Ilość 
zamawianych 
egzemplarzy 

Wartość 
zamówienia 

w zł 
Prenumerata na cały 2022 rok (11 wydań) 38,50   
Prenumerata na I półrocze 2022 roku (6 wydań) 21,00   
Prenumerata na II półrocze 2022 roku (5 wydań) 17,50   
Prenumerata na I kwartał 2022 roku (3 wydania) 10,50   
Prenumerata na II kwartał 2022 roku (3 wydania) 10,50   
Prenumerata na III kwartał 2022 roku (2 wydania) 7,00   
Prenumerata na IV kwartał 2022 roku (3 wydania) 10,50   

Roczna prenumerata (11 numerów) miesięcznika kosztuje tylko 38,50 zł (z VAT) 
Wysyłka 1 egz. miesięcznika z Redakcji Wsi Mazowieckiej wg aktualnej opłaty pocztowej  
– 4,10 zł * (koszt rocznej wysyłki wynosi 45,10 zł)  
* W przypadku zmiany opłaty pocztowej przez Pocztę Polską - koszt wysyłki ulegnie zmianie, o czym poinformujemy 
Państwa na łamach miesięcznika Wieś Mazowiecka.  
Wysyłka z Redakcji - TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) 
DANE DO FAKTURY: 
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

Adres …………………………………………………………………………………………………………..... 

Podmiot gospodarczy: NIP………………………….  Osoba fizyczna: PESEL …………………………… 

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie……………………………………………………………….... 

tel. …………………… fax ……...................... e-mail …………………………………... 
ADRES WYSYŁKOWY: (wypełnij, jeśli adres jest inny niż podany wyżej)  
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji................................................................................................... 

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

Adres ……………………………………………………………………………..…………………………….. 

Telefon kontaktowy lub e-mail…………………………………………………………………………………. 

Należność za prenumeratę Zamawiający ureguluje przelewem na konto Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Warunkiem realizacji 
zamówienia jest dokonanie 100% wpłaty na konto Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: 
89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 z dopiskiem „prenumerata Wsi Mazowieckiej 2022” 
 

Informacja dla prenumeratora 
1. Administratorem Danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 5716100, 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 dane osobowe będą przetwarzane, równy jest okresowi trwania prenumeraty oraz 5 lat po zakończeniu dostarczania prenumeraty, licząc od stycznia 

następnego roku w związku z rozliczeniem prenumeraty. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji niniejszej prenumeraty miesięcznika „Wieś 
Mazowiecka” i jej rozliczenia; 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji zamówienia, dostarczenia i rozliczenia prenumeraty. Przekazane dane osobowe mogą 
być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa, w zakresie i celu realizacji postanowień niniejszej umowy, oraz w jakim korzystamy ze wsparcia tych 
podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych miesięczników, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.  

4. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia 
danych na podstawie pisemnego wniosku. Ma Pan/i 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. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa. 

5. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  MODR Warszawa  nie przekazuje Pani/a danych poza obszar EOG (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

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

Miejscowość, data        Podpis i pieczęć zamawiającego  

mailto:sekretariat@modr.mazowsze.pl
mailto:iodo@modr.mazowsze.pl.pl

