ZG Ł O S ZE N I E – UM O WA NA „ J e sie ń w o g ro dzi e ” 2 0 1 8
Zgłaszam swój udział w dniach 8 – 9 września 2018r (sobota i niedziela 10:00 – 18:00) w kiermaszu ogrodniczym
„Jesień w ogrodzie”, który odbędzie się na terenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rënk.
DANE WYSTAWCY:
Dokładna nazwa firmy/ imię i nazwisko

Kod pocztowy

Miasto

Ulica i numer

NIP

Telefon:

Tel. kom.

Fax:

E-mail :

Strona www:

Zgłoszenia dokonuje jako (właściwe pole oznaczyć X):

Osoba fizyczna

Działalność gospodarcza

Asortyment
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

NINIEJSZYM ZAMAWI AM:
Opłata za stoisko w dniach 8-9 września 2018r.
Powierzchnia
[m2]

Cena
Netto [zł]

VAT
[%]

Cena
Brutto [zł]

Wystawcy

ok. 40 m2

325,20 Pln

23%

400 Pln

(Najemcom PCH Rënk przysługuje 20% rabat)

ok. 25 m2

243,90 Pln

23%

300 Pln

Punkty gastronomiczne

ok. 50 m2

243,90 Pln

23%

300 Pln

Twórcy Ludowi, Agroturyzm, Miody,
Rękodzieło (tylko wytwórcy)

ok. 10 m2

121,95 Pln

23%

150 Pln

Ilość
stoisk [szt]

Wartość
brutto [zł]

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie
udzielonej zgody i/lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora danych (zgodnie z art. 6 ust. 1).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c) dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Administrator danych przetwarza dane osobowe na bazie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu bezpośredniego marketingu
własnych produktów lub/i usług lub zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub mienia poprzez system monitoringu.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
art. 4 RODO.
6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
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organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń
dla zrealizowanych umów, do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego opartego na usprawiedliwionym interesie Administratora
danych, ostatecznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonywano w czasie przed jej cofnięciem.
a)

Niniejszy wypełniony druk Zgłoszenie-Umowa należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście do Działu Nieruchomości
i Marketingu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Rënk w terminie od 1 sierpnia do 5 września 2018r.
Po wysłaniu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia-umowy należy dokonać płatności na konto: Bank PKO B.P. nr: 35 1020 1853 0000 9202 0163 2421,
nie później niż w terminie do 5 września 2018r . Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. zastrzega sobie prawo do sprzedania powyższego modułu
innym wystawcom, jeśli deklarowana łączna kwota nie wpłynie na konto w wyznaczonym terminie.
Dane zawarte w formularzu mogą być publikowane w katalogu wystawców tworzonym przez organizatora wydarzenia, tj. przez Pomorskie Hurtowe Centrum RolnoSpożywcze S.A. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, w tym na stronach internetowych właściwych dla organizowanego wydarzenia: www.wiosnawogrodzie.pl i/lub
www.jesienwogrodzie.pl.
Informujemy, że w godzinach trwania kiermaszu samochody należy parkować na wyznaczonych miejscach parkingowych dla wystawców.
ZAKAZUJE SIĘ POZOSTAWIANIA POJAZDÓW NA MIEJSCACH KIERMASZOWYCH W GODZ: 9:00-18:00 W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ.
Nie dostosowanie się grozi karą pieniężną w wysokości 1.000 PLN brutto .

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, w szczególności w celu otrzymania powiadomień o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez wspomniany podmiot,
zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis osoby upoważnionej
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