P R E N U M E R ATA
Zamawiam prenumeratę miesięcznika Twój Doradca – Rolniczy Rynek
od numeru.............., na okres 6/12* miesięcy, w liczbie..................... egzemplarzy/miesięcznie.
*niepotrzebne skreślić

IMIĘ I NAZWISKO/ LUB NAZWA FIRMY..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
NIP..................................................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ..............................................................................................................................................
KOD................................................................................................................................................................
ULICA.............................................................................................................................................................
TELEFON.......................................................................................................................................................
FAKS...............................................................................................................................................................
e-mail.............................................................................................................................................................

Koszt prenumeraty
ROCZNEJ
 45,00 zł – odbiór u doradcy
PÓŁROCZNEJ
 24,00 zł – odbiór u doradcy

 65,40 zł – z wysyłką pocztową
 34,20 zł – z wysyłką pocztową

lub w wersji elektronicznej ROCZNEJ  45,00 zł *

PÓŁROCZNEJ  24,00 zł *

* W przypadku prenumeraty elektronicznej w tytule przelewu należy napisać:
„prenumerata TDRR w wersji elektronicznej” i podać adres mailowy odbiorcy.

twój doradca

twój doradca

WPŁATY: PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA TWÓJ DORADCA – ROLNICZY RYNEK
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Przypominamy, że czasopismo można zaprenumerować
bezpośrednio w redakcji: redakcja@dodr.pl
lub w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego

Rzepak ozimy – integrowana ochrona,

nowe odmiany i odmiany zalecane do uprawy na Dolnym Śląsku

Truskawki – ochrona plantacji po zbiorach

Dolnośląskie Partnerstwo ds. wody

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
wrzesień 2020 r., nr 09/253 cena 4 zł, ISSN 1733-9693

Oziminy – odmiany zbóż – nowe w Rejestrze
i zalecane do uprawy na Dolnym Śląsku, jesienna ochrona
Platforma Żywnościowa – jak to działa
Nawadnianie upraw rolniczych i sadowniczych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach wykupionej Prenumeraty cyfrowej udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z elektronicznych wydań
miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” w zakresie zwielokrotnienia na komputerze lub urządzeniu mobilnym i bezterminowego przechowywania, jednakże bez
prawa do rozpowszechniania oraz dalszego udostępniania innym osobom. Każde inne wykorzystanie elektronicznych wydań miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy
Rynek” bez pisemnej zgody Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania (zwielokrotniania), dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Prenumeracie
Cyfrowej artykułów.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki prenumeraty „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” oraz oferty prenumeraty tego czasopisma.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DODR
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław,
e-mail: sekretariat@dodr.pl;
2) Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest osoba zatrudniona na stanowisku do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – e-mail: iod@dodr.pl. Adres korespondencyjny: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław;
3) Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Zamawiającego/Prenumeratora będą przetwarzane w celach związanych z:
a) Przedstawieniem warunków realizacji Umowy, potwierdzeniem jej zawarcia, zapewnieniem prawidłowego przebiegu jej realizacji tj.: dostarczenia zamówionych czasopism, a także informacji o dodatkowych usługach i ofertach przysługujących Prenumeratorom, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
b) Rozliczeniem obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów podatkowych a w tym zwłaszcza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, czy ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
c) Realizacją uzasadnionych interesów DODR, którymi są: działania związane z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń, realizacja kontaktów związanych
z kontynuacją prenumeraty danego czasopisma lub wyborem innego tytułu w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu danej umowy prenumeraty, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.
d) Realizacja komunikacji marketingowej i handlowej, w tym również drogą elektroniczną i poprzez kontakt telefoniczny, zgodnie z dobrowolnie wyrażoną
zgodą Zamawiającego/prenumeratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy
prawo telekomunikacyjne.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

