KARTA ZGŁOSZENIA

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Wrocław 2018
Termin rozpoczęcia Jarmarku: 23 listopada 2018 r.

ORGANIZATOR JARMARKU:
PIANOFORTE
Agencja Artystyczna
Informacja dla wystawców tel. 519730852,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą meilową na adres:
e-mail: biuro@jarmarkbozonarodzeniowy.com
Przesłanie karty nie zobowiązuje do uczestnictwa w Jarmarku
Bożonarodzeniowym, a jedynie stanowi o chęci udziału

Zgłaszający:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

Adres:
ul. …………………….………….…….… kod ………………………… miejscowość ….……...………………………..
NIP ………………………………………. REGON ……………………. www. ……….……………………………………
tel. …………………….………….……… faks …………………….….. e-mail ………….………….………….……….…

Adres do korespondencji: ………………………………......................................................................................
Osoba reprezentująca …………………………………………………….... tel. kom. …………………………..…
Rezerwacja domku 3m/2m .................. szt. (wpisać ile sztuk)
Rezerwacja dodatkowej powierzchni (do 1 m przed domkiem): � TAK - � NIE
Zapotrzebowanie na energię elektryczną (podać moc w kilowatach) …………….
a) zasilanie jednofazowe (230V) � TAK - � NIE - ilość …….. .kw,
b) zasilanie siłowe (380V) � TAK - � NIE - ilość ……………..kw, rodzaj przyłącza 16A, 32A, 63A
(podkreślić rodzaj przyłącza)

Prosimy o dokładne opisanie i podanie asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu.
(podstawa do weryfikacji)
……………………………………………………………………………………………………............................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Kartę Zgłoszenia należy wysłać e-mail’em. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokonuje weryfikacji asortymentu dopuszczając lub
nie do sprzedaży podczas Jarmarku. Po dokonaniu akceptacji Organizator przesyła e-mail’em dokumenty do podpisania przez Zgłaszającego:
Zgłoszenie Udziału – Umowa, Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego Wrocław 2018, Regulamin Użytkowania Domku Jarmarki Polskie.
Po otrzymaniu od Zgłaszającego podpisanych ww. dokumentów i uregulowaniu opłat Organizator potwierdza udział w Jarmarku
Bożonarodzeniowym Wrocław 2018, a Zgłaszający zostaje Uczestnikiem Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Podpisując zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
weryfikacji, w celach prowadzenia korespondencji, zawarcia umowy, wystawienia faktury VAT, wprowadzenia danych osobowych do bazy
danych i ich wielokrotnego przetwarzania obecnie i w przyszłości przez Pianoforte Agencję Artystyczną oraz na udostępnianie ich podmiotom
trzecim – w celach informacyjnych i promocyjno – handlowych na podstawie zawartych umów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość
aktualizacji lub usunięcia danych osobowych. Dostęp do danych jest możliwy drogą e-mail na adres: rodo@pianoforte.com.pl

Proszę o przesłanie OFERTY UDZIAŁU e-meil’em.

……………………………………
data zgłoszenia

…….………………………………………………...
podpis pieczęć zgłaszającego

Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w jarmarku.

