XXI TARGI
WYDAWCÓW KATOLICKICH
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I ZAMÓWIENIE

Nazwa firmy:

Adres:
tel. fax

e-mail:

NIP:
Osoba reprezentująca:
Nazwa na fryzie:

Zgłaszamy udział w XXI TARGACH Wydawców Katolickich na KUL-u
w dniach 20 – 22 listopada 2018 r. i zamawiamy:
Ilość

Wyszczególnienie
Stoisko (moduł o wymiarach 2m × 2m = 4m², 2 oświetlone regały, 8 półek
księgarskich długości 1 m, 2 szafki, 2 krzesła, szyld, 1 stolik, gniazdko elektryczne)
cena - 1850 PLN + 23% VAT = 2275,50 zł

Stoisko (moduł o wymiarach 2m × 2m = 4m², 2 oświetlone regały, 8 półek
księgarskich długości 1 m, 2 szafki, 2 krzesła, szyld, 1 lada, gniazdko elektryczne)
cena - 1850 PLN + 23% VAT = 2275,50 zł

Dodatkowa półka książkowa

cena - 70 PLN + 23% VAT = 86,10 zł

Dodatkowy stolik

cena – 80 PLN + 23% VAT = 98,40 zł

Dodatkowe krzesło lub hoker

Cena – 80 PLN + 23% VAT = 98,40 zł
Zmiana kolorystyki stoiska za 1 m²
Cena – 70 PLN + 23% VAT = 86,10 zł

Należność uregulujemy, w nieprzekraczalnym terminie, do 8 listopada 2018 r.
przelewem na konto Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, 02-914 Warszawa,
ul. Św. Bonifacego 9, Numer Konta: 09 2030 0045 1110 0000 0315 1570
Oświadczamy jednocześnie, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i upoważniamy do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

....................................
pieczęć firmy
.............................................
miejscowość i data

........................................................
czytelny podpis

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 października 2018 r.
Adres do korespondencji: STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW KATOLICKICH
ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa, fax 22 300 17 27

20-22 listopada 2018
XXI TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH W LUBLINIE

! Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:
1. W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
2. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń
oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu
bezpośredniego,
3. Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4. Na podstawie zgody udzielonej w treści, wyłącznie w konkretnie wskazanym w tej zgodzie celu
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej
trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy, na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i
marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do
treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza
postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcą danych jest
Administrator. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie lub innym podmiotom, gdy
jest to niezbędne do realizacji celów określonych. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne,
jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na
ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towarów/usług najlepiej dopasowanych.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.
WYRAŻAM ZGODĘ:
□ (obowiązkowa) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy
□ na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem,
w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego
□ na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
□ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu umowy
□ na wykorzystanie mojego adresu email w celu korzystania z usługi „Newsletter”
□ na profilowanie w celu zaproponowania najlepszej dedykowanej oferty
Powyższe zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.
Data i czytelny podpis Klienta

..................................................................................................................................

