
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
W CZĘSTOCHOWIE, ODDZIAŁ W  MIKOŁOWIE 

43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 85 tel. 32 325 01 40, 32 325 01 50,  
fax 32 325 01 44 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Zgłaszam uczestnictwo w „41. DNIACH OTWARTYCH DRZWI 

ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO”  

26 i 27 czerwca 2021 r., MIKOŁÓW ul. Gliwicka 85 
 

Nazwa firmy, imię     
i nazwisko: 

 

Adres: 

 

 

Telefon / e-mail: 

 

 NIP/PESEL:  

Imię i nazwisko osoby 
do kontaktu, tel. 

 

Zakres ekspozycji: 

 
 

 

 

Zamawiam stoisko: 

Zamawiana powierzchnia stoiska Szerokość stoiska 
od frontu - m 

Głębokość 
stoiska*) - m 

Powierzchnia – 
m2 

Powierzchnia wystawowa/handlowa    

Podłączenie do sieci elektrycznej 
230V ( TAK / NIE ) 

 

*) minimalna głębokość stoiska dla szkółek drzew i krzewów, firm handlujących kwiatami rabatowymi i balkonowymi oraz 
figurami ogrodniczymi 4 m 

 

Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia i udziału w Dniach Otwartych Drzwi w Mikołowie jest: 

Terminowe przesłanie formularza zgłoszeniowego                                           do 10.06.2021 r. 

Dokonanie pełnej opłaty za udział w DOD                               do 17.06.2021 r. 

Cennik za wynajem powierzchni wystawowej/handlowej 

za 1 m2 do powierzchni 30 m2 25,00 zł brutto 

za każdy następny m2 powyżej 30 m2 do 150 m2 powierzchni 16,00 zł brutto 

za każdy następny m2 powyżej 150 m2 powierzchni 10,00 zł brutto 

Opłata za korzystanie  z  energii  elektrycznej   30,75 zł brutto 
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 Numer konta na który należy dokonać wpłaty: 

BGK w Katowicach 14 1130 1091 0003 9121 5920 0006 

W treści przelewu dopisać: DOD 2021 - powierzchnia wystawowa …..… m2. 

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCEGO 

1. W przypadku  przekroczenia  zamawianej powierzchni  wystawowej / handlowej Organizator 
zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za dodatkową powierzchnię. 

2. Wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 41.Dni 
Otwartych Drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

 
 

 

………………………..….....…        ……………….……    …………..……………………………..………………… 

    Miejscowość                   data                         Pieczątka i podpis osoby zamawiającej 

 

Zgłoszenie należy złożyć: 

- osobiście 

- przesłać pocztą na adres: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów  

- e-mailem  jako skan podpisanej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres: L.wronska@odr.net.pl 

- faxem: 32 325 01 44 

Osoba do kontaktu: Lucyna Wrońska, tel. 32 218 00 45, 571 291 239 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem podanych danych osobowych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126, 
42-200 Częstochowa, NIP 573-12-88-248.  
                                                                                                                                                                                                                                                                         

▪ wysyłając email na adres sodr@odr.net.pl  
▪ dzwoniąc do nas pod numer telefonu: +48 34 377 01 00 lub pisząc na adres naszej siedziby.  

 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych 
osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@odr.net.pl 
 
Dane osobowe przetwarzamy:  

▪ na podstawie niezbędności przetwarzania przy realizacji wszelkich usług na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich tj.: 
➢ podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem usługi, to znaczy prowadzenie ustaleń, negocjacji, przygotowanie działań związa-

nych np. w usługą, wyjazdem, udziałem w wydarzeniu itp.  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO; 
➢ w celu zawarcia i wykonania zawartej usługi - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;  

▪ na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.:  
➢ wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa - podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO; 

▪ na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora: 
➢ ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora 

danych; 
➢ marketingu bezpośredniego, przez czas trwania usługi, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawa prawna art. 6 

ust. 1 litera f). 

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich 
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: 

▪ w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;  

▪ przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 
2. litera d) RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 
kancelaria@uodo.gov.pl 
www.uodo.gov.pl 
Infolinia: 606-950-000 

 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do realizacji przez nas celów dla Ciebie. 
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