
Etap 2

ZADANIE KONKURSOWE: Napisz życzenia z okazji 5 urodzin Plebiscytu Izydory:

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
 
Komisja Plebiscytu przyzna nagrody pieniężne trzem najciekawszym życzeniom. Dowolna forma wypowiedzi.

Wykonując zadanie konkursowe bierzesz udział w II etapie Plebiscytu Izydory

Weź udział w Plebiscycie Izydory 2022
Zagłosuj na firmy przyjazne rolnikowi...Zagłosuj na firmy przyjazne rolnikowi...

Oddaj po jednym głosie w minimum trzech kategoriach:

...i sięgnij po wygraną!

Regulamin konkursu na www.izydory.com

Organizatorzy:

CHEMIA ROLNICZA

5 Agrii Polska Sp. z o.o

5 Innvigo Sp. z o.o.

5 Timac Agro Polska Sp. z o.o.

CZĘŚCI ZAMIENNE/DEALER

5 Horpol J I A T Horeczy Sp.j.

5 KRAMP Sp. z o.o.

5 Świerkot Sp. z o.o.

MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

5 Manitou Polska Sp. z o.o.

5 Pronar Sp. z o.o. 

5 SaMASZ Sp. z o.o.

Nagroda Główna

5 000 zł

2021

Nagroda Główna
2021

10 000 zł
Nagroda Główna

2 000 zł

2021

CIĄGNIKI

5 Claas Polska Sp. z o.o.

5 John Deere Polska Sp. z o.o.

5 New Holland Agriculture

FINANSE/UBEZPIECZENIA

5 BNP Paribas Bank Polska S.A.

5 Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

5 VH Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

UPRAWA/DYSTRYBUCJA

5 Ampol-Merol Sp. z o.o.

5 PHU Chemirol Sp. z o.o. 

5 Procam Polska Sp. z o.o.



Plebiscyt Izydory 2022 Partnerzy:

Drugi etap Plebiscytu trwa od 25 kwietnia do 30 września

Imię i nazwisko .........................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................

Kod pocztowy ..................................................Poczta ..............................................................................

Telefon .................................................................E-mail ...............................................................................

Udzielając nam dodatkowych informacji na temat Twojego gospodarstwa, otrzymasz bezpłatnie za pośrednictwem maila, sms lub 
poczty polskiej dedykowaną publikację pod wskazany rodzaj hodowli lub uprawy. Podanie danych jest dobrowolne.

ZIEMNIAKI ........................................................ha

UŻYTKI ZIELONE .............................................ha

WARZYWA ........................................................ha

SADY .................................................................. ha

OWOCE MIĘKKIE ...........................................ha

POWIERZCHNIA UPRAWOWA ..................ha

ZBOŻA ............................................................... ha

RZEPAK ..............................................................ha

KUKURYDZA ....................................................ha

BURAKI .............................................................. ha

LAS ...................................................................... ha

KROWY .........................................................sztuk

OPASY ..........................................................sztuk

LOCHY ..........................................................sztuk

TUCZNIKI ......................................................sztuk

Miejscowość i data.............................................................................                Podpis..............................................

Wysyłając nam dane w formularzu spodziewaj się od PWR przekazu informacji marketingowych i handlowych pocztą tradycyjną. Wyrażając dobrowolnie dodatkowe zgody umożliwiasz 
nam informowania Ciebie o konkursach, seminariach, o naszej ofercie lub propozycjach naszych partnerów kierujących swoją ofertę do branży rolniczej. W oparciu o dostarczone 
teraz i w przyszłości dane o Twojej działalności możemy dopasowywać (profilować) przekaz do Twoich zainteresowań. Zaznaczenie pola oznacza zgodę na przekaz wybranym kanałem 
komunikacji w, tym z profilowaniem.

Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (dalej: PWR/my), z siedzibą pod adresem: ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Twoje dane przetwarzane są  
w następujących celach: realizacja Plebiscytu Izydory 2022 zgodnie z Regulaminem, marketingu bezpośredniego (wysyłka pocztowa); poznania twojej opinii na temat dostarczanych 
usług i treści w ramach badania rynku, a także do zabezpieczenia roszczeń. Wymienione cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO). Jeśli wyrazisz zgody 
marketingowe będziemy mogli realizować przekaz marketingowy i handlowy wybranymi przez Ciebie kanałami na podane przez Ciebie dane kontaktowe (art.6 ust.1 lit a RODO). 
Posiadając informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności nasz przekaz będziemy mogli dopasować do Twoich potrzeb. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 
masz prawo: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej ze zgód bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo żądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danych możesz złożyć skargę 
do Prezesa UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Jeśli masz jakiekolwiek pytania zawsze możesz skontaktować się z nami na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl, lub z wyznaczonym 
przez PWR inspektorem ochrony danych na adres: iod@pwr.agro.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są pod adresem: https://www.pwr.agro.pl/rodo

1.  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze (PWR) Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5

2.  Chcę aby PWR przekazywało mi (w tym z użyciem profilowania) informacje marketingowe i handlowe adresowane do branży rolniczej  
o ofertach PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich Partnerów poprzez

telefon e-mail sms/mms


