ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - UMOWA
STALOWA WOLA
podstawą przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie Organizatorowi oryginału podpisanego formularza
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU – UMOWY osobiście, pocztą tradycyjną bądź mailem

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - UMOWA zawarta w dniu ___________________ pomiędzy firmą My Way Katarzyna Słomiany z siedzibą przy ul.
Żurawia 3, 37-400 Nisko; NIP: 537-239-59-77; REGON: 180523439; reprezentowaną przez właściciela Katarzynę Słomiany; zwaną dalej
ORGANIZATOREM, a firmą:
WYSTAWCA - PEŁNA
NAZWA FIRMY
ULICA
KOD POCZTOWY
9WW4MIASTO
ŁŁŁ
NIP

DDDDD

REGON

E-MAIL

TELEFON

zwaną dalej WYSTAWCĄ, reprezentowaną przez (osoba uprawniona do podpisania umowy):
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

E-MAIL

TELEFON

osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem w MINI TARGACH WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …”:
UWAGA: dane osoby będą przetwarzane przez Organizatora jedynie poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia szczegółów udziału
w MINI TARGACH WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …” i informowania o kolejnych edycjach wydarzenia.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

E-MAIL

TELEFON

PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIAŁ W MINI TARGACH WYSTAWIENNICZYCH ”Weekend z …”, które odbędzie się w dniu ________________
w _____________________________________________________.
PŁATNIK *
- PEŁNA NAZWA
ULICA
NIP

KOD POCZTOWY
DDDDD

9WW4-

MIASTO

ŁŁŁ

REGON

*wypełnić w przypadku jeżeli należność za udział w targach płaci inna firma niż wystawca
TERMINY PŁATNOŚCI:
NALEŻNOŚĆ ZA UDZIAŁ W MINI TARGACH WYSTAWIENNICZYCH
Płatności za udział w MINI TARGACH WYSTAWIENNICZYCH
„Weekend z …”
„Weekend z …” należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia
Wartość netto
400,00 zł otrzymania faktury, bądź w przypadku gdy do targów

VAT ZW

-

(art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54 poz.
535 z późn. zm.)

Wartość brutto do zapłaty

1.
2.

pozostało mniej niż 7 dni na 3 dni przed ich rozpoczęciem
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO: 96 1050 1445 1000
0097 0057 7795, ING Bank Śląski S.A.

400,00 zł

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie faktur przez firmę My Way Katarzyna Słomiany oraz przesyłanie ich
drogą elektroniczną na adres e-mail _________________________________________ jednocześnie zapewniając
o nieingerowaniu w ich treść.
Dobrowolnie podaję swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu informowania
mnie o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez My Way Katarzyna Słomiany oraz w celach związanych z
organizacją i promowaniem tych wydarzeń poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny.
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Dobrowolnie podaję dane osobowe mojego pracownika i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie przez
Organizatora poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia szczegółów udziału w MINI TARGACH
WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …” zgodnie z załączoną Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie (w elektronicznej bazie danych) przez Organizatora danych firmowych oraz logotypu
firmy i zamieszczenie ich na stronie www Organizatora oraz rozpowszechnianie w mediach społecznościowych w celu
4.
promocji MINI TARGÓW WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …” bez konieczności uzyskiwania każdorazowo zgody na ich
użycie.
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), jako Wystawca wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie wizerunku
5.
stoiska i pracowników mojej firmy poprzez fotografowanie oraz nagrywanie video w trakcie trwania MINI TARGÓW
WYSTAWIENNNICZYCH „Weekend z …”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji
tychże Targów.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem MNI TARGÓW WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …” i Klauzulą
Informacyjną RODO Organizatora (dostępne na stronie www.myway.biz.pl w zakładce „weekend z …”) oraz Regulaminem
Wewnętrznym Centrum Handlowego VIVO! Stalowa Wola, gdzie odbywają się MINI TARGI WYSTAWIENNICZE „Weekend
6.
z …” i wyrażam zgodę na traktowanie ich wraz z niniejszym ZGŁOSZENIEM UDZIAŁU - UMOWĄ, ZAMÓWIENIEM
POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ i UMOWĄ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH jako postanowień
umowy i zobowiązujemy się do ich ścisłego przestrzegania.
Administratorem danych osobowych i firmowych jest My Way Katarzyna Słomiany z siedzibą przy ul. Żurawia 3, 37-400 Nisko, REGON:
180523439; NIP: 537-239-59-77. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w MINI TARGACH
WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …”. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich
usunięcia. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej biuro@myway.biz.pl .
3.

OPCJE DODATKOWE
Wybieram dodatkową opcję „Rabat da klienta” i tym samym zobowiązuję się do udzielenia rabatu w wysokości 100 zł brutto
jednej osobie, spośród wszystkich, które w dniu MINI TARGÓW WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …” wyraziły zainteresowanie
takowym rabatem poprzez umieszczenie kartki ze swoim nr telefonu w urnie zamieszczonej na moim stoisku wystawienniczym.
Jednocześnie poświadczam zapoznanie się z warunkami opcji „Rabat dla klienta” zamieszczonymi w Regulaminie MINI TARGÓW
WYSTAWIENNICZYCH „Weekend z …” i ich akceptację.
Wybieram inną opcję dodatkową, polegającą na (należy opisać jakiego rodzaju rabatów chce udzielić Wystawca osobom
odwiedzającym stoisko w trakcie Targów): ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

miejsce, data i pieczęć firmy-wystawcy

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wystawcy na podstawie wpisu do rejestru KRS lub CEIDG

miejsce, data i pieczęć płatnika*

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania płatnika* na podstawie wpisu do rejestru KRS lub CEIDG

*wypełnić w przypadku jeżeli należność za udział w targach płaci inna firma niż wystawca
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