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Dane producenta 

 

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

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

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa oraz adres) 

 
Nr rejestracyjny PL-EKO-07- __ __ __ __ __ 

 
 

 
 
 

        Wyrażam zgodę       Nie wyrażam zgody 
 

 
na przesyłanie przez AGRO BIO TEST Sp. z o.o. korespondencji (m.in. decyzji certyfikacyjnych, 
pism dotyczących kontroli i certyfikacji, w tym prowadzonych postępowań wyjaśniających, 
pism dotyczących spraw administracyjnych oraz opłat) drogą elektroniczną na niżej wskazany 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                (wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 
 
 

Wyrażając zgodę zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia AGRO BIO TEST Sp. z o.o.  
o każdej zmianie adresu e-mail oraz przyjmuję do wiadomości, że korespondencja przesyłana  
drogą elektroniczną będzie uznana za skutecznie dostarczoną z dniem jej wysłania przez  

AGRO BIO TEST Sp. z o.o . 

 
 

........................................                                        .........................................................................                 
(miejscowość, data)                                                          (czytelny podpis Producenta)               

 
 
 

Pouczenie: 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna, a udzielający zgody ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w formie pisemnej,  
a także do zmiany wskazanego adresu e-mail na formularzu zamieszczonym na stronie www.agrobiotest.pl w zakładce: 
ZGODA NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, który należy odesłać na adres biura: ul. ZWM 
22, 02-786 Warszawa. W przypadku niepoinformowania Spółki o zmianie adresu e-mail lub niewycofania powyższej zgody  
na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, dokumenty wysyłane przez spółkę na w/wym. adres będą uznawane  
za skutecznie doręczone.   

W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających korespondencję drogą elektroniczną 
korespondencja będzie przesyłana w formie tradycyjnej na adres do korespondencji wskazany przez Producenta  
w złożonym Zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna na stronie www.agrobiotest.pl w zakładce: OCHRONA DANYCH.                                                

http://www.agrobiotest.pl/

