
 

 

 
 
 
 
Nr ewid. ……../……… 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
w konkursie dla kwiaciarń  

25 – 28 luty 2020 r. 
(wtorek-piątek) 

 
 

1. Dane kandydata: 
 

Lp. Dane  

1 Nazwisko  

2 Imiona  

4 Nazwa kwiaciarni   

 

5 Adres kwiaciarni   

 

11 Telefon kontaktowy  

12 E-mail  

 
 
 
      …………………………………………………………………………………….. 
      Miejsce i data                                podpis 
 
 
 
 
Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać w możliwie najwcześniejszym terminie                                  
do 17 lutego 2020 pocztą lub mailem sito@sito.poznan.pl  

Prace konkursowe (pojemniki, stojaki) należy dostarczyć w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek)                                                      
w godzinach od 10:00 do 12:00  do Pawilonu 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 
Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów              
i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi organizacji konkursu dla kwiaciarń. Podmiotom 
danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z usług administratora. 
 

"Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" 
 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb przeprowadzenia konkursu dla kwiaciarń. 

 
 

……………………………………………………………………………… 
                                                                                                                 Data i podpis uczestnika  

 
 

"Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" 
 

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert o konkursach, kursach i szkoleniach na adres                   
e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i 
Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu. 

 
 

……………………………………………………………………………… 
                                                                                                                       Data i podpis uczestnika  

 
 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości                  
e-mail na adres e-mail: sito@sito.poznan.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście 
Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
 
Zgoda może być w każdej chwili odwołana.  
     
 

……………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika  

 
*) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie podpisanego zgłoszenia i udzielenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: 


