XIV Wiosna na polu i w ogrodzie

Siedlce, 24 kwietnia 2022 r. (niedziela)
Miejsce Imprezy: siedziba MODR Warszawa Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21
ZGŁOSZENIE - UMOWA

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.04.2022 r.

PODMIOTY GOSPODARCZE

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie druku!
Wystawca/ Nazwa Firmy
Rodzaj prezentowanych produktów na wystawie/oferta Wystawcy:
Adres:

Poczta:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Osoba upoważniona do rozmów w sprawach związanych z udziałem w Imprezie:
(telefon) ………………………………………………………………………………………………..
NIP
Upoważniam Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego do wystawienia faktur bez naszego podpisu.
…………………..………………………………………….
data
czytelny podpis / pieczęć
Zgłaszam uczestnictwo w Imprezie promocyjno-targowej XIV Wiosna na polu i w ogrodzie
i zamawiam stoisko o następującej powierzchni wystawienniczej:
Zamawiana powierzchnia stoiska:
Obowiązkowa opłata rejestracyjna

szerokość……x głębokość………=………m2
Opłata rejestracyjna

x 12,00 zł =.......………. + VAT 23%
30,00 zł + VAT 23%

Stoisko wystawiennicze na terenie
Najniższa opłata za stoisko podstawowe do 10 m2 i rejestrację wynosi 150 zł + VAT 23% = 184,50 zł
odkrytym (podstawowe: 3m x 3m) (kwoty netto: 120,00 zł opłata za powierzchnię + 30,00 zł opłata rejestracyjna)
Stoisko powyżej 10 m2
Cena najmu stoiska powyżej 10 m2 wynosi 12,00 zł + VAT 23% za każdy m2
Łącznie opłata za uczestnictwo: /netto/ …….....……….zł + VAT 23% = ………………….. zł /brutto/
Opłatę za udział w wystawie należy uiścić w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. na konto
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001

z dopiskiem: XIV Wiosna na polu i w ogrodzie
Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail:
iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 571 61 41 lub listownie na adres Administratora Danych.
2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, wynosi 6 lat, po tym czasie może nastąpić archiwizacja dokumentów z
Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówionej usługi i wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji;
4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie, w jakim są wymagane do realizacji usługi, jak również w zakresie
umożliwiającym nam wystawienie rachunku/faktury VAT.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim
korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego
wymaga, również organom władzy państwowej.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku.
7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały związane z realizacją usługi będą
podlegać archiwizacji.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.
9. Na terenie i wokół MODR Warszawa Oddział Siedlce prowadzony jest monitoring wizyjny związany z zapewnieniem bezpieczeństwa
pracowników, petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa - Administratorem Danych jest MODR Warszawa.
10. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MODR
Warszawa danych do celów marketingowych.
…………………………….
………………………
Miejscowość
Data
Zgłoszenie prosimy wysłać na adres:
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Siedlce,
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21
Komisarz Imprezy: Anna Olędzka, tel. 505 302 473
e-mail: sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl, fax 25 640 09 12
Informacja telefoniczna: 25 640 09 11, 25 640 09 22

………………………………………………………………………………………
Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej
Potwierdzenie i korekta zgłoszeń: Rafał Serementa 25 640 09 43,
723 436 334
Lokalizacja stoiska: Sławomir Roguski, tel. 25 640 09 18, 723 436 277
Wystawianie i korekta faktur: Katarzyna Sadłowska, tel. 25 640 09 37
Informacje i załączniki znajdują się również na stronie MODR:
http://www.modr.mazowsze.pl/

