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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
stanowiący umowę najmu powierzchni otwartej pod stoisko, zawartą pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Kalsku, a Wystawcą (uczestnikiem) imprezy integracyjno-promocyjnej pn. „Jesień 
w Gliśnie”, która odbędzie się 23 września 2018 roku na terenach wystawowych LODR Oddział 
Lubniewice z s. w Gliśnie.    

 

1. Wystawca (nazwa firmy, przedsiębiorstwa itp.), imię i nazwisko właściciela:  
 

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

(wypełnić drukowanymi literami) 
 

2. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta):  
 

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

(wypełnić drukowanymi literami) 
 
3. Telefon komórkowy: .................................................; telefon stacjonarny: ..............................................; 
 
     Fax.: .....................................................; e-mail: ........................................................................................... 
 
4. NIP: ...................................................................... 
 
5. Data zgłoszenia udziału: ......................................................................................................... 
 
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:  
    

....................................................................................................................................................... 
(wypełnić drukowanymi literami) 

 
Telefon kom.: ................................................. Tel. stacjonarny: ......................................................... 
  
Fax.: ................................................................. E-mail: ......................................................................... 
 

7. Rodzaj prezentowanej oferty wystawienniczej (np. technologia, produkcja, usługi itp.): ......................... 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
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8. Zgodnie z regulaminem zgłaszam udział i wnoszę odpłatność za powierzchnię wystawienniczą:   
 
 
   

 * minimalna głębokość stoiska wynosi 2 m.  
 
9. Z chwilą złożenia niniejszego formularza zgłoszeniowego akceptuję „Regulamin uczestnictwa 

w imprezie integracyjno-promocyjnej organizowanej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział Lubniewice” i zobowiązuję się do wniesienia opłaty w terminie i na zasadach 
określonych w regulaminie.    

 
10. Zamawiam reklamę w Informatorze Targowym (proszę zaznaczyć): TAK / NIE. 
  UWAGA!!! W sprawie reklamy konieczny kontakt telefoniczny pod nr tel. 68 385 20 91, wew. 305 lub 

tel. kom. 512 217 293. 
 
11. Należności związane z uczestnictwem w imprezie zobowiązuję się zapłacić w terminie 

 do 14 września 2018 roku na konto Organizatora: 
 
   Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
   Kalsk 91, 66-100 Sulechów 
   Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze 
   nr rachunku bankowego: 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 
        z dopiskiem „GLISNO 2018”.  

 
12. Kompletny i czytelnie wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” odeślę w nieprzekraczalnym terminie, 

tj. do dnia 14 września 2018 roku na wyżej wymieniony adres:  
  

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Lubniewice, Glisno 123, 69-210 Lubniewice  
wraz z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty. 

 
 

...........................................................     ...........................................................            
(miejscowość, data)                                                     (pieczęć i podpisy prawnie wiążące) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym stwierdzam, że moja firma jest płatnikiem podatku VAT i podmiotem uprawnionym 
do otrzymywania faktur VAT. Upoważniam LODR w Kalsku do wystawienia faktur VAT bez mojego 
podpisu. 
 

................................................                           ........................................... 
                     (pieczęć firmy)                                 (podpis) 
 

Długość (m)  Głębokość (m) * m ² zł / m ² Należność brutto 

     25,00   
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OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

 
1. 

 
Zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem dla uczestników            
imprezy integracyjno-promocyjnej organizowanej w dniu 
23 września 2018 roku. 
  

 
TAK / NIE * 

 
2. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora, tj. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w celu 
uczestniczenia w imprezie.  
 

 
 

TAK / NIE * 

 
3.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 
osobowych w celach marketingowych. 
 

 
TAK / NIE * 

 
4.  

 
Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora imprezy 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, 
dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa 
telekomunikacyjnego. 
 

 
 

TAK / NIE *  

 
5.  

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie 
z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

 
 

TAK / NIE *  

 
6.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 
mojego wizerunku przez Organizatora.  
 
Wyrażona przeze mnie zgoda obejmuje prawo Organizatora do: 
a) utrwalenia mojego wizerunku w postaci zdjęć cyfrowych, materiału 
filmowego i korzystania z niego poprzez, zwielokrotnianie, przetwarzanie 
i rozpowszechnianie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej  
czynności oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia 
z tego tytułu; 
b) wykorzystania mojego wizerunku lub mojego imienia  
i nazwiska w materiałach marketingowych i szkoleniowych (ulotkach, 
folderach, prezentacjach, filmach); 
c) wykorzystania mojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora.  
 

 
TAK / NIE * 

 
* niepotrzebne skreślić  
 
Oświadczam, że poinformowano mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu 
przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub na stronie internetowej.  
  
Oświadczam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu do 
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.  
 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
 
 
.................................................................                                            ..................................................................... 
              (miejscowość i data)                                                                                                       (czytelny podpis)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych  
 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych:   
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, 
nr budynku 91, kod pocztowy 66-100, poczta Sulechów, tel. 68 385 20 91, fax. 68 385 28 68, adres e-mail: 
sekretariat@lodr.pl 
  

2. Z Inspektorem ochrony danych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (w skrócie LODR) można 
skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 68 385 20 91 wew. 341, tel. kom. 513 978 936, poprzez e-mail: 
iod@lodr.pl , pocztą tradycyjną na adres Administratora bądź osobiście w siedzibie Administratora. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a) realizacji umowy uczestnictwa w imprezie integracyjno-promocyjnej - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),  
b) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora - 
marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 
4. Kategoria danych osobowych – zgodnie z formularzem zgłoszeniowym. 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
lub inne zewnętrzne podmioty wspierające LODR w zakresie usług informatycznych, księgowych lub 
współpracujących z LODR w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na 
podstawie umowy z LODR i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 
 
6. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty 
zakończenia umowy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane 
przetwarzane są na podstawie zgody to – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, 
a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu trwania 
akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu. 
 
8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
zawarcia umowy lub wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia. 
 
11. Pani/Pana dane nie będą pod dane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  
 

 
 
   ...................................................                                                          ..........................................................  
              (miejscowość i data)                                                                                               (czytelny podpis) 
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