
ZŁOTE NASIONA

Kup wybrane odmiany kukurydzy 
HR Smolice i otrzymaj cenne nagrody 
między innymi jednostki siewne 
naszych topowych odmian.

Weź udział w złotej promocji 
na nasiona HR Smolice!

PROMOCJA

Szczegóły promocji u naszych 
przedstawicieli terenowych 

Regulamin promocji dostępny na 
stronie www.hrsmolice.pl
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Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Przystępując do Konkursu „Złote nasiona kukurydzy” Uczestnik oświadcza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez 
Hodowlę Roślin Smolice sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach 146. Ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją 
Promocji w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 
na podany wyżej adres e-mail.

Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza również, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu „Złote nasiona kukurydzy” i zobowiązuje się 
do jego przestrzegania.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu „Złote nasiona kukurydzy” jest Hodowla Roślin 
Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu „Złote 
nasiona kukurydzy”, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz dla celów niezbędnej 
sprawozdawczości. Także wyłącznie w tych celach dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia 
udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 
osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w wyżej opisanym celu oraz wobec 
przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

Zapoznałem się z regulaminem promocji 
złote nasiona akceptuję jego treść 
i zgłaszam swój udział w promocji.

Formularz zgłoszeniowy 
do promocji ZŁOTE NASIONA


