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10.) Jelentkezési határidõ: a kitöltött, cégszerûen aláírt jelentkezési lap visszaküldésével

2022. április 12-ig.

Jelentkezési cím:

Információ:

Hód-Mezõgazda Zrt., Fekete Balázs állattenyésztési igazgató

6800 Hódmezõvásárhely, Aranyág kert 71.

, 2022

cégszerû aláírás

 A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

1.) Az állatok kijelöléséhez a kiállító elfogadja az állattenyésztõ egyesületek szakmai segítségét.

2.) A név és fülszám szerinti kijelölés, valamint a származási lapok leadási határideje: 2022. április 12.
     Késõbbi beérkezés esetén az állat nem kerül a kiállítási és árverési katalógusba.

3.) A kiállításra csak felkészített állatok hozhatók (nyírás, csülök- ill. pataápolás, kötõfékhez és kézhez szoktatás, kiállítási kondíció).

4.) A kiállítás ideje alatt az elhelyezést, gondozást, alomszalmát, takarmányt, állatorvosi felügyeletet, valamint éjszakai õrzést
     a rendezõ biztosítja.

5.) Az állatorvosi igazolások és a marhalevél beszerzése, valamint az állatok szállítása a kiállító feladata és kötelessége.

6.) A tenyészállat bírálatra, valamint a díjkiosztásra történõ felkészítés és felvezetés a kiállító feladata.

7.) A kiállítás területén az állatok mozgatásával, etetésével, ápolásával kapcsolatban a kiállító köteles a rendezõ által megbízott
     személy utasításait betartani a baleset elkerülése és a rend megõrzése érdekében.

8.) Az állatokban esetlegesen bekövetkezõ sérülésért, vagy az állatok által okozott kárért a rendezõ felelõsséget nem vállal.

9.) Minden kiállítónak lehetõsége van embléma, zászló, vagy egyéb reklámanyag elhelyezésére díjazás ellenében.
      Ezirányú szándékot kérjük elõre jelezni!
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www.hodmezogazda.hu
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A Hód-Mezõgazda Zrt. tájékoztatja a XXIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár rendezvényre 
(továbbiakban a „Szervezõ”) a kiállítót (továbbiakban „a Kiállító”) arról, hogy jelen jelentkezési lapon megadott adatai között személyes adatok is 
szerepelnek. A személyes adatok kezelése során a Hód-Mezõgazda Zrt.-nek be kell tartania a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes
 törvényi elõírást különös tekintettel a lenti jogszabályokra:
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR),
- a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
A jelentkezési lap kitöltése során megadott adatkezelés célja: a XXIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és 
Vásár rendezvényre történõ jelentkezés.
Az adatkezelés jogalapja: a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl.
A Hód-Mezõgazda Zrt. a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat a rendezvény vége + 30 nap idõtartamig kezeli, utána megsemmisíti 
azokat, amennyiben nem történt pénzügyi teljesítés a rendezvényen való részvétellel kapcsolatosan.
Az adatkezeléssel kapcsolatos bõvebb információ a Hód-Mezõgazda Zrt. weboldalán elhelyezett Publikus Adatvédelmi Tájékoztatóban 
http://hodmezogazda.hu/docs/files/adatvedelmi_tajekoztato.pdf érhetõ el.

Kérem, hogy a Hód-Mezõgazda Zrt. a jövõ évi XXX. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár 
rendezvényre történõ jelentkezés céljából keressen meg az alábbi elérhetõségeimen:

Név:  __________________________________________                            Telefonszám:  ______________________________________

E-mail cím:  ____________________________________                             Levelezési cím: _____________________________________

Hozzájárulok, hogy a Hód-Mezõgazda Zrt. a fentiekben megadott személyes adataimat a megadott célból kezelje.
A Hód-Mezõgazda Zrt. a megadott személyes adatokat a jövõ évi rendezvény lezárását követõ 30 napig kezeli, utána megsemmisíti azokat.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Hozzájárulás
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