
 

 
 

 
DRUK ZGŁOSZENIA 

OFERTA NA DZIERŻAWĘ OGIERA Z SK BIAŁKA 

 

Dane oferenta: 

1.Imię i nazwisko: …..………………………………………………………………………………………………….……… 

2.Adres:………………………………………………………………………………………………………………….……… 

3.NIP:………………………………………………………………………………………….………………………………… 

4.Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.Planowane miejsce stacjonowania ogiera: 

- miejscowość…………………………………………………………………………………………………….….………… 

- województwo……………………………………………………………………………………………………….………… 

Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie do działalności hodowlanej ogiera stanowiącego własność Spółki na 

warunkach określonych w umowie opracowanej przez SK Białka, w tym ponoszenia kosztów: transportu z miejsca 

jego stacjonowania (SK Białka lub innego wskazanego) do miejsca stacjonowania ogiera- punktu kopulacyjnego, 

kosztów badań weterynaryjnych niezbędnych do dopuszczenia ogiera do rozrodu, ponoszenia kosztów obsługi  

i utrzymania ogiera w trakcie trwania dzierżawy. 

OFERTA 

Nazwa ogiera: ……………………………………………………………………………………….…………………………. 

Rasa: …………………………………………………………………………………..…………………………………….….. 

Oferuję za wydzierżawienie w/w ogiera kwotę /netto/:…………………………………………………….….……………. 

słownie: ……………………………………………………………………………………..…………………….…………….. 

Nazwa ogiera rezerwowego: ……………………………………………………..…..……..………………….…………….. 

Oferuję za wydzierżawienie ogiera rezerwowego kwotę /netto/:……………..…………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………...……………………….. 

 
 

Podpis oferenta 

        ……………………………………….. 

 

 
 

 



  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.  
z siedzibą: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Agnieszka Daniec 
ido@mhr.com.pl        numer tel.662 027 567 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Realizacji zapisów umowy, wykonania 
zamówienia 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Podpisana przez Pana/Panią umowa, bądź 
udzielona przez Pana/Panią zgoda 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym 
podmiotom niewymienionym w przepisach 
prawa, w tym do państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 
5 lat po sprawozdaniu finansowym 

Ma Pani/Pan prawo do: 1.dostępu do swoich danych oraz możliwość 
ich sprostowania, 
2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
swoich danych, 
3.wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, 
4.przenoszenia danych, 
5.cofnięcia wyrażonej zgody na 
przetwarzanie danych, 
6.wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: Przetwarzane na podstawie udzielonej 
zgody lub podpisanej umowy . Brak podania 
danych skutkuje nie wywiązywaniem się z 
zapisów umowy oraz brakiem możliwości 
realizacji zamówienia. 

Pani/Pana dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu 
systemowi podejmowania decyzji ani 
profilowaniu 
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