
Załącznik nr 1
do Regulaminu Targów „Rolnicza Jesień 2021”

Karta zgłoszeniowa
Targi „Rolnicza Jesień 2021”

NINIEJSZA KARTA JEST DOWODEM WSTĘPU

Nazwa i adres firmy lub imię i 
nazwisko i adres osoby fizycznej

Osoba reprezentująca firmę

Telefon kontaktowy

e-mail

Opis ekspozycji

Dane do wystawienia faktury vat

Usytuowanie stoiska: 
Teren otwarty 

Szer. stoiska[m] …....................... Głębokość stoiska [m] …...................   

Dostęp do prądu - Ilość kW.......................  I-fazowe........................  III-fazowe........................          

Kwota przelewu za stoisko

ZGŁOSZENIA ORAZ WPŁATY ZA POWIERZCHNIĘ TARGOWĄ BĘDĄ PRZYJMOWANE
DO  15 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a, 62-300 Września

71 9681 0002 0000 3153 2000 0010
  tytułem: „Targi - opłata za powierzchnię targową”, imię i nazwisko, adres, firma                       

1.  Oświadczam,  że  przygotowana przeze  mnie  ekspozycja  na  Targi  „Rolnicza  Jesień  2021” jest  tematycznie  związana  z  rolnictwem. W przypadku
wprowadzenia w błąd organizatorów, zostanę wykluczony z udziału w Targach.

2. Oświadczam, że znane są mi przepisy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 ze zm.)

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Targów „Rolnicza Jesień 2021” i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

      ………….…..................…………….……
            (pieczątka i podpis Wystawcy)

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679   z  dnia  27.04.2016  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  dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych pani Anna Nawrocka, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: Zespół
Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
3.  Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:
a) w  celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają  z rozporządzeń i zarządzeń jakie mają zastosowanie dla Zespołu  Szkół Technicznych Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama określających zadania powiatu i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);
b) jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
c) jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy;
d) za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

         
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ WRAZ Z POTWIERDZENIEM OPŁATY PROSIMY PRZESŁAĆ:

Pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a, 62-300 Września (karta do pobrania stronie szkoły:
www.zstio-wrzesnia.pl) lub
e-mail na adres: targi@zstio-wrzesnia.pl     (skan oryginalnej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenie przelewu)

WYPEŁNIA ORGANIZATOR

Organizator niniejsze zgłoszenie:
          □ zatwierdza               □ nie zatwierdza

* Wystawca zobowiązuje się do przedłożenia zatwierdzonego niniejszego zgłoszenia w dniu Targów w celu weryfikacji Wystawców.

    ……….........…………………………
                                  (pieczątka i podpis Organizatora)

mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl

