
ZAMÓWIENIE 

Prenumerata miesięcznika RADA na ……….. rok 

 

Dane Zamawiającego: 

imię i nazwisko osoby* lub nazwa firmy/instytucji: ………………………………………….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość:……………………...……..……..… ulica, numer: …………….……..………………………………….…………  

tel./fax: ………..……..……, kod pocztowy: ……………...…………….., poczta: ………………………...…………………….. 

 

Zamawiam prenumeratę miesięcznika RADA na okres: 

  cały rok (11 numerów; lipcowo-sierpniowy 

łączony) 

  I półrocze (6 numerów) 

II półrocze (5 numerów) 

  od numeru……….. – do numeru…………….. 

 

 

Odbiór: 

  w siedzibie centrali lub oddziału ŁODR 

  w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego lub jego gminnych punktach 

konsultacyjnych

dostarczane do siedziby instytucji 

przez pracownika ŁODR

  przesyłką listową Poczty Polskiej 

 

Liczba egzemplarzy w miesiącu……………….. w cenie 3 zł (brutto) za egzemplarz 

 

Płatne: przy odbiorze (dystrybucja indywidualna);                przelewem (dystrybucja zbiorcza do instytucji) 

 

Proszę o przesłanie faktury: TAK / NIE       NIP: ……………………………………………………………………….. 

 

Do zamówionych egzemplarzy dodaję kwotę…………………zł tytułem przesyłki pocztowej (liczba miesięcy x opłata za wysyłkę) 

 

Dystrybucja pocztą dla odbiorców indywidualnych: roczny koszt wysyłki 1-2 egz. – 28,60 zł (2,60 x 11 mies.); 3-4 egz. – 40,70 zł 

(3,70 zł x 11 mies.) 

 

WPŁATA: Prenumerata miesięcznika RADA 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi 

nr konta: 51 1130 1163 0014 7156 2820 0001 

 

 

…………………………………………………………. 

(miejscowość – data – podpis) 

 

* Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, jako Administrator, informuje 

Panią/Pana, iż: 
1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
2. podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do wykonania zamówienia 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia na zakup prenumeraty i pobrania należności przez Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
4. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. 

DzU nr 80 poz.350 (tj. DzU z 2018 r. poz. 200) z póż. zm. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązującą w Łódzkim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
8. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach 
określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.   

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

10. może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Bratoszewicach poprzez e-mail: iod@lodr-bratoszewice.pl 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

mailto:iod@lodr-bratoszewice.pl

