
 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
89 - 122 Minikowo 
NIP: 558-17-42-615, 
tel.: 52 386 72 23, fax: 52 386 72 27, e-mail: targi@kpodr.pl 
Konto: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005 

VIII Święto Gęsi  
na Krajnie 

 

 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na adres: ............................................................................................ 
                                             (podać e-mail) 

 I. Dane wystawcy  

Pełna nazwa firmy (wystawcy) .................................................................................................. ................................................................. 

miejscowość …………………………………................ ulica ……………………………………………………… Nr ………… 

kod pocztowy   -     
 poczta ……………………………  

telefon …………………………………..…..…… fax…………………………. e-mail...................................................... 

NIP …………………………………..…..……  

Osoba upoważniona do kontaktowania się z organizatorem: ................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………… ......................................................................................................... 
telefon kontaktowy e-mail 

Główny asortyment wystawiany podczas Święta Gęsi ......................................................................................................................................... 

II. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej) 

Pełna nazwa firmy (wystawcy) .................................................................................................. ................................................................. 

Miejscowość …………………………………................ Ulica ……………………………………………………… Nr ……………… 

Kod pocztowy   -    
 Poczta ……………………………………………………………………………………… 

 

Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia udziału w „Święcie Gsi na Krajnie" jest: 

 terminowe przesłanie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty do 6 listopada 2018 r. 

III. Zamówienie powierzchni wystawowej (teren otwarty, powierzchnia trawiasta) 

Głębokość stoiska 
Zamawiana długość stoiska 

front-od strony klienta 

Zamawiana powierzchnia 
(głębokość stoiska x 

długość/front) 
Zaznaczyć X 

zamawianą 

powierzchnię 

Wartość za wynajem 

powierzchni 

(brutto zł) (m) (mb) (m2) 

3 m 3 m 9 m2  120,00 

3 m 4 m 12 m2  150,00 

IV. Zamówienie wyposażenia dodatkowego 

- stolik plastikowy sztuk ……………. 25,00 zł/szt. (brutto)   

- krzesło sztuk ……………. 15,00 zł/szt. (brutto)   

- doprowadzenie prądu 230 V 1 – fazowy 16 A 62,00 zł/przyłącze (brutto)   
 

Niniejszym zgłaszamy swój udział w targach, zapoznałem/am i akceptujemy załączony regulamin targów, który jest integralną częścią niniejszego zgłoszenia oraz 

przepisy techniczne i bhp, postanowienia szczegółowe, warunki najmu powierzchni wystawienniczej. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT i upoważniamy 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. * Zapoznałem/am się z wymaganiami sanitarno-

higienicznymi. Bez podpisu i pieczęci firmowej zgłoszenie jest nieważne 

Razem wartość brutto 
 

 

   
Pieczątka firmowa Podpis osoby odpowiedzialnej 

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

 

Data, 2018. …………………………..… 

  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Minikowo, 11 listopada 2018 roku 

Termin zgłoszenia:   do 6 listopada 2018 r. 

Opłata za udział w Święcie do 6 listopada 2018 r. 

Termin zgłoszenia:  do 6 listopada 2018 r. 

  



 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku: 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Minikowie utrwalonego podczas imprezy wystawienniczo-targowej, której byłem uczestnikiem/wystawcą  

w celu wykorzystania w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na stronie internetowej KPODR 

i wydawnictwie własnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody wizerunek nie 

będzie przetwarzany i rozpowszechniany. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880).  

 

……………………………….  

data i podpis 

Klauzula zgody:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu kierowania ofert usług świadczonych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie wyrazisz zgody nie będziesz informowany  

o naszych ofertach. 

 

……………………………….  

data i podpis 

Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję 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), że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Minikowie, Minikowo1, 89-122 Minikowo, adres e-mail:sekretariat@kpodr.pl, tel. 52 386 72 14, 

2. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie został powołany Inspektor 

Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest pod adresem 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 udziału w imprezie wystawienniczo 

-targowej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w imprezie wystawienniczo-targowej, 

oraz 

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu wykorzystania w materiałach informacyjno-

promujących imprezę wystawienniczo-targową, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, 

oraz 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kierowania ofert usług świadczonych przez Kujawsko-Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane przez okres 

przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji 

określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych KPODR w zakresie archiwizacji dokumentów. 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych. 

6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

 


