CHWASTY ODPORNE POSZUKIWANE: miotła zbożowa

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Nasiona proszę wysłać najpóźniej do dnia: 15.08.2022 na adres:
Mariusz Nockiewicz, Janki, ul. Wspólna 69a, 05-090 Raszyn, tel.: +48 602 130 426.
W razie pytań odnośnie zbierania i przygotowania próbki nasion, prosimy o kontakt z:
Marcin Bednarczyk, tel.: +48 698 116 378, marcin.bednarczyk@syngenta.com
Nazwisko wysyłającego:
Nazwa gospodarstwa/nazwisko i imię:

Telefon oraz e-mail do gospodarstwa:

Lokalizacja (kod pocztowy):

Ulica/numer:
Nazwa/nr pola skąd pochodzi próbka

Koordynaty GPS (opcjonalnie)

Wymagania do nasion:
• Ilość nasion potrzebna do badań: nasiona z conajmniej 100 wiech lub wysyłka 100 całych wiech.
• Nasiona muszą być w pełni dojrzałe, suche oraz łatwo „schodzić” z pseudokłosa. Proszę nie zbierać nasion
zielonych, niedojrzałych oraz nie przesyłać kawałków źdźbła.
Wysyłka nasion:
• Nasiona proszę włożyć do papierowych kopert lub toreb, ale ważne by nie były powleczone folią (najlepsze
będą takie jak po cukrze czy mące).
• Proszę wypełnić niniejszy formularz i dołączyć w osobnej kopercie do przesyłki. Umożliwi to nam właściwą
identyfikację próbki przesłanych nasion.
• Komplet informacji (zapakowane nasiona i wypełniony formularz) proszę wysłać na adres podany powyżej.
Jaki był typ uprawy na tym polu w 2021/2022?
uprawa pełna

uprawa uproszczona

minimalna

siew bezpośredni

Jaki jest płodozmian zwyczajowo na tym polu?

……………………………………………………………………………………………………………….
Jaka jest obsada chwastów jednoliściennych na tym polu w 2021/2022?
niska (<10 roślin/m²)

średnia (10-40 roślin/m²)

wysoka (>40 roślin/m²)

Iość wody stosowana do sporządzenia oprysku? ……… l/ha. Typ rozpylaczy w 2021/22? ……………………...
Historia pola (proszę o uzupełnienie wszystkich posiadanych informacji):
Rok zbioru

Uprawa
(postaw: x)

Pszenica
Jęczmień

Zastosowany herbicyd (produkt)
oraz dawka (l/ha, kg/ha lub g/ha)

Data zabiegu
lub pora: J – jesień,
W – wiosna)

Czy występuje
problem ze
zwalczaniem
chwastów
jednoliściennych?

________________________

_________________

tak

________________________

_________________

nie

________________________

_________________

tak

________________________

_________________

nie

________________________

_________________

tak

________________________

_________________

nie

2022
Inna (jaka?)
__________
Pszenica
Jęczmień
2021
Inna (jaka?)
__________
Pszenica
Jęczmień
2020
Inna (jaka?)
__________

CHWASTY ODPORNE POSZUKIWANE: miotła zbożowa

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych jest Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail:
syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP: 522-254-84-45.
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką, nr. infolinii: 223260601.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji:
• Kampanii ‘Chwasty Odporne Poszukiwane’, polegającej na dostarczeniu do Syngenta próbek chwastów w zamian za możliwość
przebadania tych próbek pod kątem wystąpienia odporności i przygotowania zaleceń skutecznego zwalczania chwastów - przez czas
niezbędny do realizacji kampanii,
• prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na działaniach analitycznych związanych z obserwacją występowania
odporności chwastów, a także działalnością marketingową w szczególności polegającą na kierowaniu zapytań o zgodę na otrzymywanie
komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu oraz na wysyłce materiałów marketingowych i informacji o promocjach w
drodze korespondencji pocztowej, jak również na realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi
dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii – przez czas niezbędny do realizacji tego prawnie
uzasadnionego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania sprzeciwu wniesionego przez Państwa za uzasadniony, zaś
w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
• w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym
polegającym na przekazywaniu Państwu informacji marketingowych na temat produktów Administratora, oferowanych promocji,
organizowanych wydarzeń promocyjnych, prowadzonych programów lojalnościowych i innych akcjach marketingowych za pomocą
wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.
Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie wiązał się z brakiem możliwości uzyskania informacji o
przekazanych próbkach oraz realizacji działań analitycznych i marketingowych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. umowa wiążąca z administratorem i prawnie uzasadniony interes
Administratora. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer
telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z
dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection
P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla
udostępnienia danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdym momencie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę, pozostanie to jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty zajmujące się realizacją działań PR, reklamowych, call center, promocyjnych i
marketingowych na rzecz Administratora, oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych, świadczące usługi analityczne,
informatyczne i hostingowe, świadczące usługi transportowe oraz z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, realizujące usługi
księgowo-finansowe, audytorskie, kontrolne oraz prawne. Odbiorcą danych osobowych może być także Syngenta Crop Protection AG, P.O.
Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel.
Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. Jeśli przekazanie
Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie zawartej w RODO.
Przysługują Państwu dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

