Załącznik nr 3

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH
RĘKODZIEŁO

Organizator:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91
tel./fax (089) 526 44 39, 535 76 84
www.w-modr.pl, e-mail: targi@w-modr.pl

Konto W-MODR w Olsztynie: BGK Odział w Olsztynie - 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004
Wystawca – Dokładny Adres: (pieczątka)
TEL./FAX:
NIP
Osoba Odpowiedzialna:

Rodzaj oferty (max. 30 słów) :

Zamawiamy
LP.

cena w zł/m2
lub zł/szt

Pozycja

1

Teren bez zadaszenia
(prosimy podać: długość = ……….…….m, głębokość …..…..…….m

m2

15 ,-

2

Teren wraz z namiotem W-MODR (3m x 3m = 9m2)

szt.

400 ,-

za 1 pkt.

150 ,-

za 1 pkt.

300 ,-

kpl.

bezpłatnie

3

4
5
6

7

Energia elektryczna jednofazowa 220V
PROSIMY PODAĆ zapotrzebowanie na moc w kilowatach (kW)……
(przedłużacz umożliwiający podłączenie do skrzynki, zapewnia sam
wystawca)
Energia elektryczna trójfazowa 380V
PROSIMY PODAĆ zapotrzebowanie na moc w kilowatach (kW)……
(przedłużacz umożliwiający podłączenie do skrzynki, zapewnia sam
wystawca)
Wpis do katalogu w Gazecie Targowej (do 30 słów)
Baner reklamowy (umieszczenie na terenie wystawowym, cena
uzależniona od miejsca i wielkości)
Reklama w „Gazecie Targowej”
• A4 kolor – IV str. okładki
• A4 kolor – II lub III str. okładki
• A4 kolor – wewnątrz nr
• ½ A4 kolor – wewnątrz nr
• ¼ A4 kolor – wewnątrz nr
• A4 czarno-biała – wewnątrz nr
• ½ A4 czarno-biała – wewnątrz nr
• ¼ A4 czarno-biała – wewnątrz nr
• Wkładka

1m

2

ilość

wartość
w zł

1

0

150 ,1 000 ,800 ,700 ,400 ,300 ,500 ,300 ,250 ,350 ,-

Ogółem należność za udział w Targach
Podatek VAT – 23%
Ogółem należność z podatkiem VAT
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów.

……………………..
(data)

………………………..
.(pieczęć, czytelny podpis)

Załącznik nr 6

DEKLARACJA

Oświadczam, iż dokonując jakiejkolwiek sprzedaży produktów podczas trwania XXVIII Jesiennych
Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” posiadam ku temu stosowne zezwolenia, koncesje (jeśli są do
tego wymagane). Ponadto zobowiązuję się do udokumentowania sprzedaży w sposób wymagany przepisami
prawa powszechnie obowiązującego (w tym: posiadanie kasy fiskalnej, wystawienia faktur, rachunków,
książki przychodów i rozchodów).

………………………………………………………..
Data, pieczątka / podpis

XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
3-4 września 2022 r., Gryźliny, ul. Lotnicza 2
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91, tel./fax: 89 526 44 39, 89 535 76 84
e-mail: targi@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Załącznik nr 7

Informacja o przetwarzaniu danych

dla uczestników XXVIII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”
oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem
w XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48
89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się
skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem
tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w XXVIII Jesiennych
Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”. Niepodanie danych uniemożliwi
przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych,
co
jest
równoznaczne
z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia
udziału w XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w XXVIII Jesiennych
Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”, będą przetwarzane w celu wykonania
umowy oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas niezbędny do
wykonania umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz bezterminowo na
potrzeby promocyjno-informacyjne.
7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
10. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach
z mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane
osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie
zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku
zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej
wycofaniem.

Załącznik nr 8

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Informacji o przetwarzaniu danych.
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych
osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w związku z udziałem w XXVIII Jesiennych Targach
Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” w celu niezbędnym do przeprowadzenia Targów, a w
szczególności komunikacji z uczestnikami, upublicznienia w prasie (BI), na stronie
internetowej Organizatora oraz w mediach informacji o całym wydarzeniu w tym przebiegu
Targów.
Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji
XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”, w postaci zdjęć, filmów i
nagrań przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie
internetowej www.w-modr.pl, w social mediach administrowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie wizerunku
w wydawnictwach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie
rozpowszechniania wizerunku.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

