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ZGŁOSZENIE PRODUKTU DO KONKURSU
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ŁO

2018

1 Dane teleadresowe producenta oraz numer identyfikacyjny NIP:

2 Nazwa produktu /usługi:
3 Zgłaszający produkt
(Imię i Nazwisko, Stanowisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej):
4 Kategoria w Konkursie
(zaznaczyć właściwe):
maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa i ogrodnictwa
nawozy
środki do ochrony roślin
pasze
żywność
inne produkty związane z działalnością rolniczą
5 Wykaz załączników
(zgodnie z regulaminem konkursu):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, dla potrzeb niezbędnych do udziału w imprezie organizowanej przez PTAK WARSAW EXPO sp. z
o.o. w Nadarzynie, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) adres e-mail 3) miasto, 4) kod pocztowy, 5) telefon w celach marketingowych
związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w Nadarzynie za pośrednictwem: poczty elektronicznej, innych środków porozumiewania się na odległość. Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) adres e-mail 3) miasto, 4) kod pocztowy w celach statystycznych przez okres dwóch lat.
Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) adres e-mail 3) telefon w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w Nadarzynie i otrzymywanie informacji handlowych, stosownie do treści Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). Wiem,
że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. Pani/
Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c 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 (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia zgłoszenia uczestnictwa. Pani/Pana dane
osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.

Prosimy o dołączanie do zgłoszenia kopii przelewu bankowego
(500 zł + VAT za jeden wyrób) na rachunek bankowy nr: PL58
1240 2539 1111 0010 6553 8330 z dopiskiem: Złoty żuraw/2018”
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Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania producenta
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REGULAMIN KONKURSU

„ZŁOTY ŻURAW
ROLNICTWA”
1.

2.

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się
produktów eksponowanych na Centralnych Targach Rolniczych oraz wyróżnienie ich producentów statuetkami
Złotego Żurawia lub wyróżnieniem w formie dyplomu.
Do konkursu mogą być zgłaszane produkty w następujących grupach:

• nowość na rynku
• jakość i estetykę wykonania
• efektywność stosowania (w przypadku kategorii żywność – walory smakowe)
5.

• maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa
• nawozy

Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać:

• środki ochrony roślin

• krótki opis produktu,

• pasze

• zdjęcie produktu,

• żywność

• informację o przeprowadzonych badaniach, uzyskanych atestach i certyfikatach,

• inne produkty związane z działalnością rolniczą.
3.

• inne informacje podkreślające walory zgłoszonego
produktu.

Wnioski oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący komisji: dr hab. inż. Wiesław Golka
członkowie komisji:

6.

Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty w
wysokości 500 zł +23% VAT za 1 produkt
na rachunek bankowy PL 58 1240 2539 1111 0010 6553
8330 z dopiskiem ”Złoty Żuraw Rolnictwa 2018”.

7.

Zgłoszenia konkursowe z dokumentacją oraz potwierdzeniem wpłaty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres sekretariatu Komisji konkursowej:

• dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
• dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. – Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , Państwowy Instytut
Badawczy w Radzikowie,
• dr hab.inż. Jan Kamionka, prof. nadzw. – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, O/Kłudzienko,
• dr hab.inż. Mariusz Matyka, prof. nadzw. – Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach,

Jan Michalak, tel. 513 025 870,
j.michalak@warsawexpo.eu
w terminie do dnia 15 listopada 2018r.
8.

Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych produktach
będzie rozpowszechniona przez organizatorów w mediach branżowych oraz na portalach społecznościowych.

9.

Wręczanie statuetek Złotego Żurawia i dyplomów
odbędzie się podczas uroczystej Gali Wystawców
Centralnych Targów Rolniczych 2018.

• dr inż. Andrzej Seliga - Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach,
• red. Leon Wawreniuk – Redakcja ,,Agro i Przyjaciele”
sekretarz konkursu: Jan Michalak – Ptak Warsaw Expo
4.

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu produktów Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę na następujące
cechy:
• wpływ na środowisko naturalne
• właściwości funkcjonalne
• ergonomię i bhp

 ctrexpo  www.centralnetargirolnicze.pl

Zgłoszenia produktów do konkursu należy składać w
formie elektronicznej na formularzu „Zgłoszenie produktu
do konkursu – Złoty Żuraw Rolnictwa”.

