
                                                                                                       
KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY NA WYSTAWĘ MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 

 

Wypełnia organizator wyjazdu na wystawę: 

Organizator:…..................................................................................................................................................... 

Adres:...................................................................................................Województwo: ...................................... 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ................................................................................................................ 

Bezpośredni telefon: .....................................................  e-mail: ..................................................................... 

Miejsce wyjazdu: ............................................................... Powiat: ................................................................. 

Organizator wyjazdu upoważnia Firmę (nazwa firmy przewozowej, adres): ……………………………………….…............. 

........................................................................................................................ do przewozu osób na wystawę MAZURSKIE AGRO 

SHOW 2020 do Ostródy. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przekazanie należności za ww. transport bezpośrednio na konto 

przewoźnika. *Obowiązują zasady dofinansowania ustalone przez Organizatora (http://www.agroshow.eu ) 

Wypełnia pracownik Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych: 

Potwierdzamy dowóz osób na MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 w Ostródzie  w dniu ............ .02.2020 r. 

Kwota dofinansowania wynosi: …………………… zł netto + 8% VAT  x  …… autokar/ów = ………………….. zł brutto. 

Należność zostanie przekazana na wskazane konto. 

 

Fakturę należy wystawić na: Nazwa: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
 Adres: ul. Poznańska 118, 87 – 100 Toruń, NIP: 879-20-94-184 
 Tytuł faktury: należność za transport osób na MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 

Oświadczam, że: 
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń w celu organizowania i uczestnictwa w branżowych wystawach, targach, konferencjach i 
innego podobnego typu wydarzeniach, prowadzeniu działań marketingowych i statystycznych oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

2) swoje dane osobowe podaję dobrowolnie i świadomie; 
3) moje dane osobowe są zgodne z prawdą; 
4) zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, prawie 

dostępu do swoich danych, prawie modyfikacji, poprawiania i przenoszenia danych, prawie do żądania usunięcia danych i prawie 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawie do wniesienia skargi.  

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że: 
1) administratorem danych jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, tel. +48 56 

651 47 40 e-mail biuro@pigmiur.pl; 
2) Pana/Pani dane przetwarzane są w celu organizowania i uczestnictwa w branżowych wystawach, targach, konferencjach i innego 

podobnego typu wydarzeniach, prowadzeniu działań marketingowych i statystycznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej; 
3) postawa prawna przetwarzania: art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także inne obowiązujące przepisy prawa; 

4) dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie ściśle związanym z celem ich 
przetwarzania; 

5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały pozyskane nie dłuższy jednak, niż wynikający 
z obowiązującego przepisu prawa; 

6) przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania; 
b) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych;  

c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

d) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie 
zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz swoje dane osobowe w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, umożliwiającym przesłanie danych 
innemu administratorowi danych; 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
7) Pani/Pana dane nie podlegają ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, są one dla mnie w pełni jasne i zrozumiałe. 

 
 
 

 ……………………………………….                                                        ………………………………… 
 Data i podpis pracownika  Czytelny podpis reprezentanta instytucji 
 Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych    Pieczątka 

http://www.agroshow.eu/

