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USŁUGI REKLAMOWE – FIRMY ZEWNĘTRZNE

odesłać do 11.01.2019

6-7 lutego 2019, Gdańsk

FOOD INTERACTIVE DAYS
DANE DO FAKTURY

nazwa firmy ................................................................................................................................................................................................................................
adres ....................................................................................................................... NIP .............................................................................................................
tel............................................................................................................................. fax .............................................................................................................
osoba do kontaktu ......................................................................................................................................................................................................................
tel..................................................................................................... e-mail ...............................................................................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI ....................................................................................................................................................................................................

1

ZAMÓWIENIE DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

££ dystrybucja materiałów reklamowych podczas Targów (obsługa własna) ________________________________________ 900 zł + VAT
££ dystrybucja materiałów reklamowych – insert w katalogu targowym (160 x 228 mm) _______________________________ 1200 zł + VAT
££ wyłożenie materiałów reklamowych dla publiczności w wyznaczonym miejscu ____________________________________ 900 zł + VAT

2

ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ FORMY PROMOCJI

££ ekspozycja roll-up’u na terenie wydarzenia__________________________________________________________ 800 zł + VAT
££ wynajęcie sali seminaryjnej / warsztatowej podczas wydarzenia (Strefa Prezentacji i Warsztatów)*________________________ 1000 zł + VAT
* w sprawie szczegółów prosimy o kontakt z organizatorem
OPŁATY

Płatności należy dokonywać na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie faktury pro-forma:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE, Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001,
SWIFT: POLUPLPR)

!

££* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 w celu realizacji umowy i w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług oraz ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o
prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – o Ochronie Danych Osobowych).
	Administratorem danych osobowych są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9, kod pocztowy: 31-586, NIP: 6761050090 zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000192313. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są
przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych
stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje
zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.
££ W
 yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Jestem
świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7) ustawy o ODO.
££ W
 yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul Galicyjska 9, w celu korzystania z usługi „Newsletter”.
Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie
usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
* pole obowiązkowe

data

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6519011, fax (+4812) 6446141, e-mail: polewka@targi.krakow.pl, www.targi.krakow.pl

