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PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Ankieta pobrana w dniu:___/___/______r. miejscowość: ___________________ 

przez doradcę: __________________________ 

nazwa podmiotu zainteresowanego współpracą 

Imię i nazwisko 

miejscowość ulica i numer 

kod pocztowy i poczta województwo 

Powiat gmina 

telefon stacjonarny telefon komórkowy 

e-mail powierzchnia gospodarstwa (ha) 

Struktura upraw 

Warzywa Owoce Kukurydza 

Zboża Rzepak Inne 

Gospodarstwo ekologiczne 
TAK/NIE 

_______________________________________________________________________________________________ 

W związku z zainteresowaniem wzajemną współpracą niezbędne jest przetwarzanie udostępnionych danych osobowych następujących osób fizycznych: (1) Podmiotu 
zainteresowanego współpracą będącego osobą fizyczną lub (2) osób uprawnionych Podmiotu zainteresowanego współpracą ( w przypadku osób fizycznych 
reprezentujących  Podmiot zainteresowany współpracą będący osobą fizyczną osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Przetwarzanie odbywać się będzie w sposób i na warunkach opisanych w treści ogólnej klauzuli informacyjnej 
o przetwarzaniu danych osobowych umieszczonej na stronie internetowej www.czarna-kreda.pl w zakładce /ochrona danych osobowych. Podmiot zainteresowany 
współpracą potwierdza, a w przypadku osób uprawnionych do działania w imieniu Podmiotu zainteresowanego współpracą, każda z nich z osobna potwierdza, że 
zapoznał(a) się z treścią w/w Ogólnej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i został wobec niego (niej) dokonany obowiązek informacyjny, o którym 
mowa w art. 12 ust 1 oraz art. 13ust 1-2 Rozporządzenia, a w tym uzyskał (a) informację jakie dane, w jakim celu są przetwarzane, kto jest administratorem, jakim 
podmiotom mogą zostać udostępnione oraz jakie prawa mu (jej) przysługują w związku z jego (jej) danych osobowych. Podmiot zainteresowany współpracą przez 
podpisanie niniejszego formularza nieodwołalnie upoważnia Spółkę GreenCal z ograniczoną odpowiedzialnością do występowania i uzyskiwania od właściwych instytucji, a
w tym Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu zainteresowanego współpracą, w 
szczególności  informacji o zobowiązaniach Podmiotu zainteresowanego współpracą. 

GRU  ROL Czytelny podpis data 


