
1 ZAŁĄCZNIK NR 1: WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 
dla uczestników Programu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego 

„Naturalnie Bałtyckie”

1. Pełna nazwa firmy:

…………………….…………….....………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

2.  Ulica, nr domu: ....……………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

3.  Kod pocztowy: …………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………..

4.  Miejscowość: .……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………

5.  NIP: ………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………….....

6.  Adres strony internetowej: …………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………

7.  e-mail kontaktowy: ………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………….....

8.  Osoba kierująca firmą (imię, nazwisko, stanowisko):

…………………….…………….....………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Organizatorem  Programu „Naturalnie Bałtyckie”  
(imię, nazwisko, stanowisko):

…………………….…………….....………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

10. Firma deklaruje udział w Programie przyznawania prawa do używania znaku towarowego  
„Naturalnie Bałtyckie”.

11. Liczba zgłaszanych produktów: …………………………………. 

Wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: naturalniebaltyckie@kgpr.pl 
Telefon do Biura Programu  „Naturalnie Bałtyckie”: (94) 35 164 90 
W momencie składania wniosku zgłoszeniowego należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 615 zł  
(500 zł netto plus 23 % VAT) na konto Programu „Naturalnie Bałtyckie”: 

ODBIORCA:  
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. 
Bank: Santander Bank Polska S.A. 
nr rachunku: 11 1090 2659 0000 0001 1347 6791 
Tytuł: opłata za rejestrację  w Programie Naturalnie Bałtyckie, nazwa firmy 
(kopię dowodu opłaty rejestracyjnej prosimy dołączyć do ankiety)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszali-
nie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46, REGON: 320047293, e-mail: 
biuro@kgpr.pl, nr telefonu: +48 943516490. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego zło-
żenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy naturalniebaltyckie@kgpr.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rejestracji uczestników Programie „Naturalnie 
Bałtyckie”. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.


