
 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Nazwa firmy, która ma być umieszczona na namiocie + LOGO proszę załączyć w 

osobnym pliku 

 

 

 

2. Dane kontaktowe: 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nr tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane do faktury 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ilość stoisk – 1 moduł  (3,0mx3,0m) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Prąd – czy chcą mieć Państwo doprowadzony prąd do stoiska?                                    

TAK                                  NIE 

 

5. Czy rozstawią Państwo duże elementy reklamowe – balony, plafony itp. 

(jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Ilość pojazdów będących elementem ekspozycji (dotyczy firm samochodowych) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Czy przeznaczą Państwo nagrody do konkursu, który odbędzie się podczas trwania 

targów? Jeśli tak proszę je wymienić. Prosimy o informację czy chcą Państwo 

osobiście wręczać nagrodę. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Sugestie dotyczące umieszczenia firmy na terenie targów (trawa, teren 

utwardzony, cień, obok firmy „x”) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

9. Potwierdzenie uczestnictwa w bankiecie (bezpłatne zaproszenie dla 2 os., 

kolejne osoby odpłatnie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

10. Czy firma weźmie udział w sportowym turnieju firm - 5-6 osób ? 

 

  TAK     NIE 
 

11.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 

Chodzieski Klub Gospodarczy ul. Dworcowa 1 64-800 Chodzież 

e-mail: zgloszenie.targi@gmail.com  

 

 

…………………………………………………………… 

      (pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej) 
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………………………………………………………………. 

podpis osoby biorącej udział w targach 

Poprzez udział w wydarzeniu i niezgłoszenie sprzeciwu organizatorowi wobec przetwarzaniu danych 

wizerunkowych wyrażam zgodę na przetwarzania mojego wizerunku utrwalonego na fotorelacji lub zapisie 

filmowym które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, 

materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. 

Klauzula informacyjna dla uczestników targów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż 

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chodzieski Klub Gospodarczy, ul. Dworcowa 1 64-800 

Chodzież 

 2) Wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za 

pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji 

rozmieszczanych w miejscach publicznych. Osoby niewyrażające zgody na przetwarzanie danych dotyczących 

wizerunku proszone są o nieuczestniczenie w wydarzeniu lub powiadomienie administratora o niewyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych.  

3) Cele i podstawy przetwarzania:  

a. Publikacja wizerunku w mediach społecznościowych, na stronie internetowej CHKG i innych materiałach 

promocyjnych – zgoda na przetwarzanie wizerunku wyrażona poprzez udział w evencie i brak sprzeciwu – art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.  

b. Uczestnictwo w wydarzeniu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy  

c. prowadzenie rozliczeń finansowych w przypadku wydarzeń płatnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze 

d. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. 

przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora.  

4) Pani/Pana dane osobowe związane z uczestnictw w evencie przechowywane będą przez okres 1 roku, dane 

finansowe przez okres 6 lat, dane wizerunkowe do momentu ustania celu lub cofnięcia wyrażonej zgody.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych w 

zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby uczestniczyć w wydarzeniu. Zgoda na 

przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

W związku z planowanymi targami pracy – jeśli posiadają Państwo ofertę 

pracy to prosimy o załączenie poniższych informacji, które znajdą się na 

stanowisku (w namiocie) TARGI PRACY: 

 

1. Stanowisko: 

 

 

 

 

2. Obowiązki: 

 

 

 

 

3. Miejsce wykonywania pracy: 

 

 

 

 

 

4. Wymagania: 

 

 

 

 

 

 

5. Dane kontaktowe: 
 


