
 
 
                                         KARTA ZGŁOSZENIA 

 
UDZIAŁU W IMPREZIE 

 
   „KURPIOWSKIE TARGI ROLNICZE” 

 
plac i scena przy DH „Kupiec” ul. Mikołaja Kopernika 7 oraz parking ul. gen. 

Ignacego Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka 
16 września  2018 r. w godz. 10.00 – 18.00 

 
Nazwa firmy/twórcy/gospodarstwa*   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: miejscowość …………………….…….ul… ……………………….kod………….................................... 

Poczta   ………………………..………….…..tel. …………………fax………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do kontaktów z organizatorami imprezy: 

…………………..........................................................  tel. …………………………………………………………. 

Rodzaj wystawianych towarów/usług    ………………………………………………………………………………. 

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

 Stoisko zagospodaruję we własnym zakresie na otwartym terenie o 
wymiarach………………….     wg lokalizacji organizatorów ** 

 Zgłaszam udział w IMPREZIE i zamawiam stanowisko  o wymiarach ……..……. *** 
właściwe prosimy zaznaczyć symbolem X 
*  - niepotrzebne skreślić 
**  - przewidziane głównie dla firm 
*** - przewidziane głównie dla twórców ludowych/gospodarstw agroturystycznych 
****Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w imprezie 
„Kurpiowskie Targi Rolnicze” 
 
 
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje  

o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz 
www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako partner KSOW 



  
 

  
 
 
Potwierdzam uczestnictwo w imprezie „Kurpiowskie Targi Rolnicze” 
 
 
 
 
 
 ……………………..      …………………… 
        data                        (podpis 
 
 
 
 
Obowiązek informacyjny:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Warszawie 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 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, wystawienia faktur oraz 
prowadzenia ewidencji;  

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. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje  

o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz 
www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako partner KSOW 

mailto:iodo@modr.mazowsze.pl

