ONLINE VIDEOKONFERENCIA
AGROTRADE GROUP 2021
...Ďakujeme, že ste nás našli... spoľahnite sa...

www.agrotradegroup.sk

Príprava na nové dotačné schémy
Listová a bakteriálna výživa rastlín

Pozývame Vás na účasť na našich online konferenciách, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

1

17.02.2021 o 09:30 hod.

2 24.02.2021 o 09:30 hod.

3 03.03.2021 o 09:30 hod.

4 10.03.2021 o 09:30 hod.

Registračný formulár na konferenciu pre zaslanie darčeka (povinné polia*):
MENO A PRIEZVISKO:

*

SPOLOČNOSŤ:

*

DORUČOVACIA
ADRESA

*

E-MAILOVÁ ADRESA:

*

TELEFÓN:

*

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre zaslanie darčeka.

ÁNO

NIE

Kapacita na jednotlivé konferencie je obmedzená preto s Vami Váš termín upresní náš obchodný
zástupca. Trvanie konferencie cca 1,5hod.
Pravidlá:
1. Kontaktná osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov a spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o. informuje
kontaktnú osobu, že spracovanie jej osobných údajov v rozsahu, meno, priezvisko, spoločnosť, adresa, e-mailová adresa, číslo
telefónu, ktoré boli uvedené v rámci Videokonferencie AGROTRADE GROUP spol. s r. o. 2021 za účelom odovzdania darčeka
a ponuky ďalšej spolupráce. Tieto osobné údaje sú potrebné pre chod samotnej akcie a bez ich zdieľania nie je možné darček
odovzdať. Osobné údaje budú zapracované počas doby nevyhnutnej pre odoslanie darčeka, najneskôr do 1. júna 2021.
2. Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane aj manuálne v elektronickej a listovej podobe. Kontaktná osoba má (i)
právo prístupu k informáciám týkajúcich sa ich osobných údajov, (ii) právo na opravu týchto osobných údajov alebo ich odstránenie
z databázy. Kontaktná osoba má právo požadovať od správcu vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov a ich zmien v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 alebo požadovať, aby správca odstránil závadný
stav, či vykonal opravu, pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore s ochranou jeho súkromia
a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania.
3. Každý účastník má nárok iba na jednu registráciu v rámci videokonferencií, a tým získanie maximálne jedného darčeka.

www.agrotradegroup.sk

