
Deklaruję chęć przystąpienia do akcji „KWS kukurydza 10+1” oraz zakup poniższych odmian kukurydzy w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

DEKLAROWANY PUNKT ZAKUPU PRODUKTU:

ODMIANA KUKURYDZY ILOŚĆ DEKLAROWANYCH
DO ZAKUPU JEDNOSTEK SIEWNYCH

ILOŚĆ DEKLAROWANYCH
DO ZAKUPU JEDNOSTEK PROMOCYJNYCH

Deklaracja zakupu nasion KWS

w promocji 10 j.s. kukurydzy + 1 j.s. za 1 zł

poczta tradycyjna*SMS*telefon*e-mail*

NAZWA FIRMY:

Aby wziąć udział w akcji proszę o uzupełnienie poniższych danych.
Zamieszczenie danych w ankiecie jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie będziemy mogli zweryfikować Twoich uprawnień
do udziału w akcji promocyjnej i zaoferować Ci naszych produktów w ramach w/w promocji.

POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA OGÓŁEM (ha):

IMIĘ: NAZWISKO:

ULICA: NR DOMU:

MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY:

GMINA: POWIAT:

TEL: E-MAIL:

POWIERZCHNIA UPRAWY POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW (ha):

KUKURYDZA

PSZENICA INNE

ŻYTO

TRZODA

PSZENŻYTO

BYDŁO

JĘCZMIEŃ

DRÓB

RZEPAK BURAKI CUKROWE

PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA ZWIERZĘCA:

Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie, w szczególności informować Cię o produktach i usługach KWS Polska Sp. z o.o. oraz KWS
Lochow Polska Sp. z o.o. Co więcej, chcemy, aby informacje te trafiały do Ciebie w sposób najbardziej przystępny - stąd też prosimy
o wskazanie preferowanych form kontaktu.

* zgody udziela się poprzez zaznaczenie wybranego kwadratu symbolem „x”.

Zastrzeżenia prawne:

1) Niezaznaczenie którejkolwiek formy kontaktu nie wyłącza możliwości przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, uniemożliwi nam jednak podjęcie
kontaktu w sposób najbardziej dla Ciebie dogodny (np. poprzez e-mail lub SMS);

2) Zasady i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przysługujące Ci prawa zostały opisane w klauzuli informacyjnej: i) współadministratorów Twoich
danych, tj. KWS Polska Sp. z o.o. oraz KWS Lochow Polska Sp. z o.o., która jest załącznikiem do niniejszej ankiety lub z którą możesz się zapoznać pod adresem:
www.kws.pl/; ii) klauzuli informacyjnej punktu sprzedaży produktu objętego promocją, w którym dokonujesz zakupu i która stanowi załącznik do niniejszej ankiety. Punkt
sprzedaży produktu pozostaje niezależnym od KWS Polska Sp. z o.o. i KWS Lochow Polska Sp. z o.o. administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych;

3) Regulamin akcji promocyjnej, w ramach której przetwarzane są Twoje dane, znajduje się pod adresem: www.kws.pl.

DATA: PODPIS:




