Deklaracja przystąpienia do systemu doradczego
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami

Imię i nazwisko
Miejscowość
Ulica i nr
Kod pocztowy, poczta
Województwo, powiat, gmina
Telefon / telefon komórkowy
e-mail
Łączna powierzchnia uprawy w ha

Uprawiane odmiany truskawek

Klasa gleby, na jakiej uprawiam
truskawki

W jaki sposób jest nawadniana
plantacja

W jakich firmach kupuję nawozy

W jakich firmach kupuję środki
ochrony roślin

Z jakiego materiału szkółkarskiego
zakładana jest plantacja

Z jakimi chorobami jest największy
problem

Z jakimi szkodnikami jest
największy problem

Jakie inne problemy występują na
plantacji

Czy rośliny są okrywane na zimę
lub wiosną

Jestem zainteresowany wizytą
lustracyjną na mojej plantacji

Na jakie przeznaczenie sprzedaję
owoce

Deklaruję przystąpienie do systemu usługi doradztwa oferowanego przez firmę Osadkowski SA od dnia podpisania niniejszej deklaracji do dnia 31.12.2014. Usługa będzie polegała na przekazywaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji z zakresu ochrony i nawożenia plantacji truskawek. Zobowiązuję się do niekopiowania i nieupubliczniania
ani powielania informacji przekazywanych mi w ramach usług doradczych. Jestem świadomy, iż nawozy i środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującym prawem oraz każdorazowo przed użyciem dokładnie przeczytać etykietę stosowania. Informacje, jakie będę otrzymywać w ramach usługi doradczej są przygotowywane zgodnie
z najnowszym stanem wiedzy oraz należytą starannością. Autorzy ani osoba wysyłająca informacje na adres e-mail nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wykonywanie zabiegów agrotechnicznych lub złą interpretację przekazywanych informacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Osadkowski SA z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6 dla celów promocyjno-handlowych związanych
w szczególności z realizacją zamówień oraz przekazywaniem mi ofert, katalogów itp. Jednocześnie oświadczam, iż znam przysługujące mi uprawnienia do wglądu i poprawiania
moich danych (zgodnie z art. 23 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DzU 02,101.926). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji
handlowej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres elektroniczny oraz poprzez wiadomości SMS przesyłane na wskazany przeze mnie numer telefonu komórkowego
(zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

(data, czytelny podpis)

