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Wniosek o certyfikację

Nazwa wyrobu (zgodnie z etykietą lub nazwą stosowaną przez Wnioskodawcę w dokumentacji):
Name of product (according to the label or the product name used by the Applicant in documentation):




Deklarowane parametry zawartości kannabinoidów:
Declared parameters of cannabinoid content:
Uzupełnić tylko deklarowane składniki. W przypadku stwierdzenia nieobecności danego składnika na poziomie możliwym do oznaczenia wpisać “-”.
Complete only the declared ingredients. In the case of the absence of a given ingredient at a level that can be determined, enter “-”.
Składnik:
Ingredient:
Stężenie:
Concentration:
Jednostka:
Unit:
CBD


CBDA


CBG


CBC


CBGA


CBN


CBDV


THCV


Inny Parametr:



1. Dane wnioskodawcy / Applicant information:


Nazwa Wnioskodawcy / Applicant’s name:


Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko) / Represented by:


Strona internetowa / Website:


NIP/ VAT number:
REGON:
KRS/CEIDG:
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko i stanowisko) / Contact person (name, position):


Telefon / Phone:


e-mail:



2. Cel składania Wniosku / Purpose of application: 
      Zaznaczyć X
Wydanie certyfikatu (pierwszy raz) 
Issue of the Certificate (for the first time)

Przedłużenie ważności Certyfikatu o Nr:
Prolongation of the validity of the Certificate No.

Wznowienie Certyfikatu o Nr:
Reissue the Certificate No.

Zmiana w Certyfikacie o Nr:
Change to the Certificate No.


3. Informacje dodatkowe / Additional information:
Proszę o rozliczenie kosztów certyfikacji fakturą VAT wystawioną na:
Please issue the VAT invoice for the:





Uwagi / Notes:




Oświadczamy, że znany jest nam tryb postępowania przy certyfikacji wyrobów. Zapoznaliśmy się z Programem certyfikacji wyrobów konopnych na znak certyfikatu jakości “Golden Cannabis” oraz z Instrukcją stosowania znaku certyfikatu jakości “Golden Cannabis”.
We declare that we are aware the certification procedure of products. We have read the hemp products certification program for the "Golden Cannabis" quality certificate and the "Golden Cannabis" quality certificate application instructions
Administratorem Twoich danych osobowych jest EkotechLAB Marek Klein z siedzibą w Gdańsku (80-301), przy ul.  Siemiradzkiego 2A, dalej EkotechLAB
The administrator of your personal data is the EkotechLAB Marek Klein with headquarter in Gdansk (80-301), at ul. Siemiradzkiego 2A (hereinafter referred to as EkotechLAB).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? / For what purpose and on what basis we process your data?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o certyfikację wyrobów konopnych (art. 6 ust 1 lit b RODO) oraz w celach marketingowych EkotechLAB. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes EkotechLAB jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o usługach EkotechLAB. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Tobą lub Organizacją, którą reprezentujesz a EkotechLAB.
Your personal data will be processed for the conclusion and performance of the contract for the certification of hemp products (Article 6 paragraph 1 letter b of the GDPR) and for marketing purposes of EkotechLAB. The legal basis for the processing of your personal data for marketing purposes is art. 6 par. 1 lit. f) GDPR, i.e. the legitimate interest of EkotechLAB which is sending marketing information about EkotechLAB services. Providing data is not mandatory, but necessary to conclude an agreement between you or the organization you represent and EkotechLAB

EkotechLAB będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EkotechLAB. Ponadto EkotechLAB będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa 
EkotechLAB will transfer your personal data to other recipients entrusted with the processing of personal data on behalf of and for EkotechLAB. Furthermore, EkotechLAB will share your personal data with other recipients, if such obligation will result from legal provisions .

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. / Your data will not be transferred to third countries and international organizations.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? / How long will we process your data?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Ciebie oraz EkotechLAB umowy, a także dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny. Twoje dane osobowe w celach marketingowych EkotechLAB będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Your personal data will be processed for the duration of the contract between you and EkotechLAB, as well as for archiving purposes specified in special regulations such as the Accounting Act and the Civil Code. Your personal data for marketing purposes of EkotechLAB will be processed until you submit an objection.

Jakie masz prawa? / What rights do you have?
Przysługuje Ci prawo do / You have the right to: 
	dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu / access to your personal data and receipt of copies of personal data being processed;
	sprostowania swoich nieprawidłowych danych / rectification of incorrect data;
	żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO /  request for deletion of data (the right to be forgotten) in the case of circumstances provided for in art. 17 GDPR;
	żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO / requests to limit data processing in cases specified in art. 18 GDPR;
	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO / raising objections to data processing in the cases specified in art. 21 GDPR;
	przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany / transfer of supplied data, processed in an automated manner.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)./If you feel that your personal data is being processed unlawfully, you can file a complaint with the supervisory body (UODO, 2 Stawki Street, Warsaw)
Kontakt / contact:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
If you need additional information related to the protection of personal data or want to exercise your right, please contact.




(pieczęć firmowa Wnioskodawcy /company stamp of Applicant)






(data i podpis Wnioskodawcy /date and signature of Applicant)



Objaśnienia
	Uzupełniony wniosek wraz z dokumentacją należy przesłać do EkotechLAB pod adres (Siemiradzkiego 2a, Gdańsk 80-301) / The completed Application with documentation please send to the EkotechLAB (Siemiradzkiego 2a, Gdańsk 80-3011)
	Cena usługi będzie kalkulowana wg aktualnego cennika Golden Cannabis / The cost estimates will be presented according to the current Golden Cannabis price-list
	Warunki i termin płatności zostaną określone na fakturze / The conditions and payment deadline  fill be specified in the invoice.





Wypełnia Pracownik Golden Cannabis
Przegląd wniosku
Data i podpis:





Rejestracja wniosku
Nr/rok:

Data rejestracji:

Podpis 









