TARGI SPORT EXPO
podczas 37. PKO WROCŁAW MARATONU
13 - 15 września 2019
Stadion Olimpijski

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
Zgłaszamy udział w Targach Sport EXPO przy 37. PKO Wrocław Maratonie
Nazwa firmy/
Imię i nazwisko:
Adres:
NIP/
PESEL:
Osoba do kontaktu:
Telefon/ fax:
E – mail/ www:
Sektor/dziedzina działalności:

NAZWA

Preferowany
numer
stoiska/
metraż*

1. Stoisko wystawiennicze
(stoisko w zabudowie targowej z
fryzem wraz z zapleczem
technicznym, małą ladą, dwoma
krzesłami i przyłączem do prądu
230 V )
2. Liczba przepustek dla
wystawców
2. Liczba wjazdówek dla
samochodów
4. Nadruk na fryzie

CENA BRUTTO
[zł/m2]

250

UWAGI
(np.
niezbędna
moc
elektryczna)

200
Dla wystawców którzy wykupili
stoisko podczas 7. PKO Nocnego
Wrocław Półmaratonu

*Numeracja oraz powierzchnia stoisk podana na mapie .

SUMA ZAMÓWIENIA
Razem
1

Wyrażam zgodę na warunki rezerwacji stoiska:
Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyznaniem stoiska – stanowi jedynie czasową rezerwację.
Wystawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty za wybrane stoisko – po tym okresie rezerwacja zostaje anulowana.
Przyjmujemy do wiadomości co następuje:
- niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi umowę uczestnictwa w Targach SPORT EXPO.
- integralną częścią formularza jest Regulamin, z którym się zapoznaliśmy i zobowiązujemy do jego przestrzegania.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
1.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław (dalej: MCS). Z MCS można się kontaktować:
- listownie na adres: Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
- przez e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
- telefonicznie: 71 73-34-060
2.
Inspektor ochrony danych
MCS wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
- przez e-mail: iod@mcs.wroc.pl bądź sekretariat@mcs.wroc.pl
3.
Cele przetwarzania danych osobowych
MCS będzie przetwarzał dane osobowe (zawarte w formularzu) w zakresie: imię i nazwisko, telefon komórkowy, adres poczty
elektronicznej, aby móc zrealizować działania w ramach SPORT EXPO, w tym informować o bieżących sprawach związanych
ze SPORT EXPO i przesłanym zgłoszeniu, ewentualnych zmianach godzin rozpoczęcia SPORT EXPO, zmianach regulaminu, etc.
4.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i (art. 6, ust. 1 lit. b) RODO).
5.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane będą przechowywane przez 6 lat, tj. do czasu realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa związanych z organizacją SPORT EXPO.
6.
Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być udostępniane wyłącznie naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
7.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Zgłaszającemu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z MCS lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
…………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć Zgłaszającego)

2

