Załącznik nr 5
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 04, fax 56 611 09 05
przysiek@kpodr.pl, www.kpodr.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2018 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc

KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO
w festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni”
Przysiek, 8 września 2018 roku
Imię i nazwisko / nazwa firmy:
...................................................................................................................................................................................
Adres:
ulica, nr domu ....................................................................................................................................................
miejscowość i kod pocztowy .............................................................................................................................
telefon ....................................................... e-mail .............................................................................................

Prezentacja działalności
Krótki opis oferty handlowej:
....................................................................................................................................................................................
PROSIMY O ZAREZERWOWANIE (zaznaczyć właściwy kwadrat):








stoisko standardowe (teren zielony 3 x 3 m) ....................................................................... 80 zł (brutto)
2 stoiska standardowe (teren zielony 6 x 3 m) .................................................................... 160 zł (brutto)
3 stoiska standardowe (teren zielony 9 x 3 m) .................................................................... 240 zł (brutto)
podłączenie do prądu o napięciu 230 V .............................................................................. 30 zł (brutto)
proszę podać podłączane urządzenia elektryczne lub zapotrzebowanie mocy w KW ..............................
uwagi ..........................................................................................................................................................
razem ..................... zł brutto

Fakturę proszę wystawić na ......................................................................................................................................
..................................................................................................................... NIP .......................................................

–

–
–
–
–
–

UWAGI:
Należność można uiścić na miejscu – w dniu imprezy, lub przedpłatą na konto bankowe (w tym przypadku należy okazać
dowód wpłaty).
KONTO: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku
BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
O uczestnictwie w festynie decyduje kolejność zgłoszeń oraz oferowany asortyment (pierwszeństwo mają produkty
lokalne i rękodzieło).
Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł ani namiotów.
W przypadku niezajęcia stoiska do godz. 10.00 i niepoinformowania Organizatora o spóźnieniu, miejsce handlowe zostanie
przekazane innej oczekującej firmie.
W terminie do 31 sierpnia 2018 roku włącznie Wystawcy zostanie przekazana telefonicznie informacja o przyznaniu stoiska
handlowego.
Na stoisku należy stosować urządzenia i przewody elektryczne zgodnie z normami i przepisami BHP.

Data

Podpis / pieczęć

...............................................

...............................................

Kontakt:
Piotr Stelmaszak, tel. 601 664 415, e-mail: piotr.stelmaszak@kpodr.pl, lub sekretariat, tel. 56 611 09 04

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, tel. +48 52 3867214, mail: sekretariat@kpodr.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym
w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej roman.gibaszek@kpodr.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – zgłoszenia, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania
biznesowego),
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy – zgłoszenia.

Klauzula zgody:
• Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie w celach przesyłania treści marketingowych o organizowanych imprezach
wystawienniczo-targowych na adres siedziby oraz e-mail podany w formularzu zgłoszenia.

…….………………………….
(data i podpis)
• Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na filmach, nagraniach i fotografiach
podczas uczestnictwa w festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni”, a publikowanych na stronie kpodr.pl,
portalu społecznościowym Facebook i YouTube oraz publikacjach KPODR w Minikowie zgodnie
z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), zrzekając się jednocześnie wszelkich roszczeń finansowych z tego
tytułu.

…………………………………
(data i podpis)

Jednocześnie informuję, że Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych mogą zostać cofnięte przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora danych (adres e-mail w pkt 1) spod adresu,
którego zgody dotyczą.

