ZGŁOSZENIE PRODUKTU DO KONKURSU
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1 Dane teleadresowe producenta oraz numer identyfikacyjny NIP:

2 Nazwa produktu /usługi:
3 Zgłaszający produkt
(Imię i Nazwisko, Stanowisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej):
4 Kategoria w Konkursie
(zaznaczyć właściwe):
maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa i ogrodnictwa
nawozy
środki do ochrony roślin
pasze
żywność
inne produkty związane z działalnością rolniczą
5 Wykaz załączników
(zgodnie z regulaminem konkursu):

* Przesyłając ww. Zgłoszenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w niniejszych Targach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie moich danych osobowych, tj. 1) imię i nazwisko; 2) adres e-mail 3) nr telefonu w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami
i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym na otrzymywanie informacji handlowych, stosownie do treści Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne w celu dokonania rejestracji. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie moich danych osobowych, tj. 1) imię i nazwisko; 2) nr telefonu w celach marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw
Expo sp. z o.o. za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne. Wiem, że udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne w celu dokonania rejestracji. Zgodę mogę
wycofać w każdej chwili.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy: 05 – 830), przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000671001, NIP 532544579. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), na podstawie zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b lub c ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i
będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące
usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania
ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:
rodo@warsawexpo.eu.

Prosimy o dołączanie do zgłoszenia kopii przelewu bankowego
(500 zł + VAT za jeden wyrób) na rachunek bankowy nr: PL58
1240 2539 1111 0010 6553 8330 z dopiskiem: Złoty żuraw”
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Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania producenta

 ctrexpo  www.centralnetargirolnicze.pl

