
 

 

  

 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

programu AGROPULA – wzór formularza zgłoszeniowego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
„AGROPULA” 

 

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z Regulaminem Programu  AGROPULA 

organizowanym przez AGROAS sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Nowej Wsi Małej 27B, numer wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców KRS 0000820223 („Organizator”, „Administrator”) oraz akceptuję jego treść w imieniu własnym 

lub reprezentowanego przeze mnie podmiotu wskazanego w niniejszym formularzu zgłoszeniowym. Jestem 

świadomy/a, że przez podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego wyrażam – w imieniu własnym lub 

reprezentowanego przeze mnie podmiotu wskazanego w niniejszym formularzu zgłoszeniowym – wolę 

przystąpienia do Programu AGROPULA na zasadach określonych w Regulaminie Programu AGROPULA; oraz 

że przystąpienie do Programu AGROPULA oznacza zawarcie z Organizatorem- umowy na uczestnictwo w 

Programie AGROPULA, na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu AGROPULA. 

 

IMIĘ 

 

 

NAZWISKO 

 

 

NAZWA (jeśli występuje) 

 

 

FORMA PRAWNA (np. spółka jawna, 

spółdzielnia, osoba prowadząca 

jednoosobową działalność gospodarczą, w 

tym gospodarstwo rolne) 

 

FUNKCJA (w wypadku, gdy podpisujący 

formularz działa w imieniu innego podmiotu 

np. spółki czy spółdzielni) 

□ prowadzący własną działalność gospodarczą (w tym 

gospodarstwo rolne) 

□ wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki 

□ członek zarządu uprawniony do reprezentacji spółki lub 

spółdzielni 

□ prokurent 

□ pełnomocnik (pełnomocnictwo należy dołączyć do niniejszego 

formularza) 

ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

 

ADRES E-MAIL  

 

 

NUMER TELEFONU 

 

 

Oświadczam, że rozumiem i akceptuję, że Program AGROPULA przeznaczony jest dla  uczestników-

będących profesjonalistami tj. podmiotów, które będą nabywać Towary Promowane oraz Nagrody w związku z 

głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej tj. w charakterze zawodowym i w związku z tym 

oświadczam, że przystępuję lub że reprezentowany przeze mnie podmiot wskazany wyżej w niniejszym 

formularzu przystępuje do Programu AGROPULA jako tak rozumiany profesjonalista. 

 

DATA 

 

 

PODPIS 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

*Całkowita powierzchnia gospodarstwa w hektarach: 

 

własność -.…..ha      dzierżawa -…….ha 

 

*podanie powyższej informacji jest opcjonalne 

 

Wyrażam zgodę na prowadzenie działań marketingowych przez Administratora – w tym w szczególności na 

przekazywanie informacji o Towarach Promowanych oraz Nagrodach dostępnych w ramach Programu 

AGROPULA – poprzez kontakt za pomocą środków komunikacji telefonicznej, w tym za pomocą automatycznych 

urządzeń wywołujących. 

□ TAK       □ NIE 

 

Wyrażam zgodę na prowadzenie działań marketingowych przez Administratora – w tym w szczególności na 

przekazywanie informacji o Towarach Promowanych oraz Nagrodach dostępnych w ramach Programu 

AGROPULA – poprzez kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym e-mail, SMS). 

 

□ TAK        □ NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu oraz 

w Koncie, a także wizerunku – na zasadach określnych Regulaminem Programu AGROPULA – do celów 

promocyjnych Administratora i Programu AGROPULA, w szczególności w zakresie informowania publiczności 

o nabytych przeze mnie w ramach Programu AGROPULA Nagrodach. 

 

□ TAK       □ NIE 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przystąpieniem do 

Programu AGROPULA i uczestnictwem w nim, jest Administrator. Kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych Administratora jest możliwy: pod adresem e-mail: iod-agropula@agroas.pl oraz numerem telefonu-

696 799 226, a także drogą pocztową – na adres Administratora. 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu oraz dane osobowe podane 

przeze Panią/Pana w Koncie, które zostanie założone przez Administratora zgodnie z Regulaminem Programu 

AGROPULA („Konto”) -oraz dane osobowe związane ze sprzedażą Towarów Promowanych oraz Nagród w 

ramach Programu AGROPULA w celu, zakresie oraz na zasadach oraz z uwzględnieniem podstaw prawnych 

określonych w Regulaminie Programu AGROPULA. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych od Administratora na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty wskazane w Regulaminie Programu AGROPULA. Podanie danych osobowych objętych niniejszym 

formularzem jest dobrowolne, ale (z wyjątkiem informacji o posiadanej liczbie hektarów ziemi w ramach 

gospodarstwa rolnego) niezbędne w celu przystąpienia do Programu AGROPULA. Więcej informacji na temat 

Pani/Pana prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora znajduje się w 

Regulaminie Programu AGROPULA. 

Administrator nie będzie przetwarzał Pana/Pani danych osobowych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, 

wywołujący dla Pana/Pani skutki prawne. 

 

DATA 

 

 

PODPIS 

 

 

 
 
 
 

 
 


