Krajowe Dni Pola
11-13 czerwca 2022
Organizator:
MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
23 663 07 00/01; fax: 23 662 99 50,
e-mail: kdp@modr.mazowsze.pl, www.modr.mazowsze.pl

ZGŁOSZENIE REZYGNACJI z udziału w WYSTAWIE

Nazwa własna firmy – instytucji/imię i nazwisko
............................................................................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................
ulica .................................................................................. nr ............................... .... miejscowość ................................................................
kod pocztowy ....................................................... poczta .............................................. ................................................................................
telefon ....................................................................... fax ....................................... ......................... NIP ......................................................
e-mail ................................................................................................................www .......... ..............................................................................

Niniejszym potwierdzam rezygnację z udziału w Krajowych Dniach Pola 2022, które odbywają się w dniach 11 - 13 czerwca
2022 roku, (proszę podać przyczynę)……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o zwrot wniesionej opłaty za uczestnictwo w Krajowych Dniach Pola 2022 w kwocie zł …………………………………….
Nr konta bankowego………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
* Do formularza proszę załączyć potwierdzenie wpłaty za uczestnictwo w KDP 2022.
Obowiązek informacyjny:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02456 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 5 lat licząc od pierwszego stycznia następnego roku, po tym okresie
może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w
MODR Warszawa.
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 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. Dane mogą być również przekazane współorganizatorom np. Urzędowi Miejskiemu w
Płońsku, Starostwu Powiatowemu w Płońsku i Wójtowi Gminy Płońsk..
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.
Na terenie i wokół MODR Warszawa Oddział Poświętne prowadzony jest monitoring wizyjny związany z zapewnieniem bezpieczeństwa
pracowników, petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa - Administratorem Danych jest MODR Warszawa.
10. 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

