Karta zgloszenia
24. T argi Przedsigbiorczo6ci i Rzemiosla

Inter

-

Region

,,Dom i Ogr6d"
Prudnik, 13-15.09.2019 r.

Inig iNazwisl<o:
Dokladny adres flrmy, pelna nazwa. telefon fax, e-mail: (crytelnie)

Kr6tka treSi do informatora targowego:

Bgdg (nie bgdg) na stoisku wystawienniczyrn prezentowa6 innowacje
uslusi:

Wewn4trz

L-J

Na zewn4tlz

3l krzesel (rnax 3 szt.)

....

,.

,. ,

-

l)

1/ powierzchni wystawienniczej przy glgbokosci 3 lub 6 m (np.

2l lawek szholnych (wym. 1,30 x 50

w zakresie swojej produkcji

cm)

3x3,3x7,6x3, 6x5)...,.,....,....,..,m2

.....,........s21.

...... , ,..... ,........szt.

4l

podlqczen ie do pr'4dLr (tak lub nie ) ,.,,.,..,.,
(dostarczenie lcabli, przedtu2aczy naleLy do wystawcy )

Dane do faktLrry wraz z NIP

Wystawca, kt6ry Lri5ci nalezno6i w terminie do 30 sierpnia 2019 r. otrzymuje rabat
w wysoko6ci: 12 ztr netto/m2 (wewn4trz hali) lub J zl nettolm2 (nazewn4trz: namtot, murawa).
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja nile.j podpisanyia:

LWyrazarn zgodq na pt'zetwarzanie moich danych osobowych przez Kierownika Agencji Prornocji
RozwojLr Gminy PlLrdrril< adnrinistratora danych osobowych z siedzib4 w PruclnilcLr, Rynek
w zrvi4zl<u z tt-toim Lrdzialem w Targach Przedsigbiorczo$ci i Rzen-riosla Inter Region ,,Dorn i Ogr.6d"
w zal<resie: imig, nazwisko, adres, e-mail, numel.telefonu, wizerunek.
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(Czytelny podpis)

lnlbrrnacja dot. zbierania danych osobowych zwi4zanych z udzialem w Targach
PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter - Region ,,Dom i Ogr6d"
Na podstawie art. l3 Rozporzqdzerria Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia 2l
l<.wietrria 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzl<uzprzetwarzaniern danyclr osobowych
i w sprawie swoboclnego przeplywLr tal<ich danych oraz uchyler-ria dyrehtywy 95l46lWE, informujg
co nast9pLlle:

l) Administlatorern

Pana/Pani dariych osobowych jest Kierownil< Agencji Promocji i Rozwoju Grniny
48-200I'rudnik, ul. Rynek 1.
2) Dane kontalctowe Inspel<tot'a Oclrrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji Promocji i
RozwojLr Crniny Prudnil<, 48-200 PrLrdnil< ul. Rynek l, tel. 71 431 66 55, adres email:
Prurdnil<,

plo moc.j a(@prudn

il<. p I

3) Pana/Pani dane osobowe przelwarzane s4 w zwi4zku z udzialen w Targach PrzedsigbiorczoSci
i Rzerniosta Inter - Region ,,Dom i Ogr6d" organizowanytn przez Gnling Prudnil< w celu naboru,
organizacji i roz,liczenia Targ6w i imprez towarzyszqcych oraz inforrnacji i promocji Targ6w
'z wyl<orzystaniem danych na przetwananie kt6rych wyrazono zgodq, na podstawie:
- Alt.6 Lrst. 1 lit.,,a" Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161691 zdria2l
l<wietnia 2016 r, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i

sprawie swobodnego plzeplywr"r tahich darrych oraz uchylenia dyrel<tywy 951461\NE
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejsl<iego i Rady (UE) 20161691 z dnia2l
kwietnia 2016 r. rv sprawie ocltrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie sr.r,obodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE - zastosowanie
systemu l<ontroli dla zapewnienia oclrrony obiekt6w i mienia adntinistratora
- RegulaminLr Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter - Region,,Dom i Ogr6d".
4) Odbiorcami f'analPanr danych osobowych bgd4 podrnioty uprawniony do uzyskania danych
osobowyclr rra podstarvie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmiotu zewngtrznego,
l<t6ryrr na podstawie uurowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystaj4ce
z inforrrratora o Targach, media.
5) Pana/Parii dane osobowe przechowywane bgd4 w celu przel<azywania Panu/Pani informacji
r,v

- Art. 6 ust. I Iit, ,,1''

o

Wystawach, ot'ganizowanych przez Gming Prudnik. I(ryteria ustalania okresu przechowywania

danyclr osobowyclr wynil<a.j4 ZRozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia I8 stycznia 2011 r. w sprawie
irrstlLrl<cji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialatlia archiw6w zaldadowych wyl4cznie do cel6w archiwalnych w interesie publicznym,
do celow badari naurkowych lub historycznych lub do cel6w statycznych oraz ar1. 89 ust. 1,
Rozpot'z4dzenia.
6) Posiada Parr/Pani przlwo do Z4dania dostgpu do danyclr,osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ogrzitriczetria prz:etwarzania, prawo do wuiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofirigcia zgody w dowolnyr momencie.
7) Ma f'}an/Pani plawo wuiesienia sl<argi do organu nadzorczego.
B) Podanie danyclr osobowych.jest dobrowolne.
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REGION,,Dom

Prudnilcu (wo.j. opolsl<ie), na telenie hali sportowe.j oSiR

L

instytucji, a takirc wymiany informacji, prezentacji oferty,
wielu przedstawicieli bran| zwiqzanych z budowq
odu. Ekspozycje Wystawc6w obejmuj4 stolalkE okienn4
sanital'n? oraz elementy dekoracyjne, w tym malarstwo,
Ucz-csttricl' poptzez prezentac.ig fotowl,qh wyrob6w oraz wlasnych materia.l6w promocy.jnych zysl<u.j4 mo2liwoSi

prz-edstarvien ia swo ich zdo I noSci pr.odul<cyjnyc[r oraz techno Iogi i.

loku rvydalzeniu towarzysz4 konkursy o tytul ,,Mistera Targ6w" or.dz na ,,Nailepszy pr.odukt Targ6w,',
W targach udzial blerze ponad stu Wystawc6w, kt6rych stoiska kaZdego dnia trwania imprezy oOwieOza t<ltt<a tysigcy oi6b.

l(aZdego

Nad talgani corocznie patfonal honorowy obejmu.j4 Marszalel< Woiew6dztwa Opolsl<iego, Konsul
Rzcczypospolitc.j Polsl<ie.j w ostra$,ic oraz Arnbasador Republilci czeskie.j w warszar.r,ie,

Gener.alny

l)aLt'otraL rrrecjialrr.v kazclego roku sprawu.j4: Radio Opole S.A.,.,Nowa'l'rybuna Opolska',, l'Vp S.A. Oddzial
rv Opolu,,.1'1'godnil< PlLrdniclci". Cazeta Prudnih 24, Tygodnil< I(Lapl<owicl<i, Tygodnik Ziemi OpolsJ<iej, pruclnicki
'l
clcrvizy.j rry K

uliel

I rr

folmacy.jny,

Szczeg6lowych informac.ii udziela: Agencja Promoc.ji

i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 pruclnik,

ul. Rynel< I, tel. +48 77 437 66 55, e-mail: pronrocja(g)prudnik.pl www.pr'dnik.pl.

Noclegi, informac.je p,-al<tyczne, turystyczne: www.inllopruelnik.pi

Termin nadsylania zgloszefi uplywa dnia 23.08.2019 r.
I nformacje organ ilzacyjne:
Gnrina zapewnia:

- powierzchnig wystawiennicz4bezboks6w z ewentualnym wyposazeniem w stoliki i krzesla,
- podtEczenie do pr4du na potrzeby prezentaaji produkcji uslug,
- wpis do katalogu targowego,
- l<atalog targowy,
- identyfi l<atory wedlug zapotr zeb ow ania,

Zwrot

l<oszt<iw przygotowztnia stoisl<a dol<onywany bEdzie

'z

na podstawie umowy zawartei

Organizatoren.t, w wysol<oSci: 24 zlln2 netto (wewn 4Irzhali) lub l4 zllm2 netto (na zewn4trz: natriot,
mLrrawa). Wystaurca, l<tory zaptraci w terminie do 30 sierpnia20lg r. otrzymuje rabat w wysokosci:
12

zl nettoln2 (wewn4trz hali) lub 7 zl nettoln2 (na zewn}trz: namiot, murawa).

FinaliSci iwyr6znieni podczas 23.Targow otrzymuj4 w uzyczeniepowierzchnig l5 mr,
Zuwagi na ogralriczon4powierzchnig wystawiennicz4w hali
l<olejnoSi zgloszen.

i

nazewnqtrz (taras, murawa)_ liczyl sig bgdzie

Wystawcy powinni zabezpieczy( na potrzeby organizacji stoiska przedluaacze. Aranaacja stoiska nalezy
do wystawcy.

Grnina Frudnik - Agenrja fromoQi IR.ozwnju Gnriny Frudnik
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