ARKUSZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „SMAKUJE DZIECIOM”
Podmiot zgłaszający napoje do konkursu, dane do faktury:
Nazwa*:_____________________________________ NIP*:_______________________________________
Adres*:__________________________________________________________________________________
Osoba do kontaktu*:_______________________________________________________________________
Mail*: ________________________________________, Tel*______________________________________

Nazwa napoju

#1*___________________________

Nazwa napoju

#2*___________________________

Nazwa napoju

#3*___________________________

Nazwa napoju

#4*___________________________

Nazwa napoju

#5*___________________________

Nazwa napoju

#6*___________________________

Oświadczamy, że zgłoszone produkty zostały przeznaczone do spożycia przez dzieci.

FORMULARZ zgód z zakresu danych osobowych (RODO) *



zaznacz wybraną odpowiedź krzyżykiem X

 TAK
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Bikotech Sp. z o.o., 47 – 400
Racibórz, ul. Królewska 7 lok.18 (działającą jako administrator danych) w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bikotech Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną,
na podany przeze mnie adres
e-mail lub numer telefonu. Wyrażenie zgody jest niezbędne do otrzymania oferty udziału w
Kongresach i innych wydarzeniach organizowanych przez Bikotech sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na bezpłatne otrzymywanie magazynu AgroIndustry.

Czytelny podpis Odbiorcy i data
Celem zbierania danych osobowych jest podjęcie działań
marketingowych, w szczególności w celu organizacji tematycznych
kongresów, warsztatów, konkursów i konferencji. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktowania się z Państwem
bezpośrednio i elektronicznie. Administratorem danych osobowych jest
firma Bikotech Sp. z o.o., ul. Królewska 7 lok. 18, 47 – 400 Racibórz, telefon: +48 32 307 66 91, e-mail:
biuro@bikotech.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000620520 kapitał zakładowy: 5000 zł, NIP 639-20-10-001, REGON 364546932.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody.

______________
miejsce i data
* dane obowiązkowe

_____________________________
czytelny podpis zgłaszającego, pieczęć

