ZGŁOSZENIE – UMOWA NA „WIOSNA W OGRODZIE” 2021
Zgłaszam swój udział w dniach 15–16 maja 2021 r. (sobotę 10:00–17:00, niedzielę 10:00–16:00) w wystawie ogrodniczej połączonej
z kiermaszem „Wiosna w Ogrodzie 2021”, która odbędzie się na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk.
DANE DO KATALOGU:

.............................................................................................................................................................................................................
Dokładna nazwa firmy / imię i nazwisko

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

.........

adres/ulica

...............................
kod pocztowy

* Zaznacz
właściwe pole
[X]

............................................................
Miejscowość

........................................................
Telefon

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

E-mail
Asortyment (wpis do katalogu):

....................................................
NIP

PARAGON
BEZ NIP

FAKTURA
VAT

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

Fax

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

........

nr domu nr lok.

Telefon komórkowy

..................................................................................................................
Strona www

KONKURSY:

Zgłaszam udział w konkursie podczas wystawy w kategorii:

3. Najpiękniejszy kwiat wiosenny

1. Najciekawszy produkt do ogrodu

4. Najpiękniejszy krzew

2. Najciekawszy produkt ekologiczny

5. Najpiękniejsze drzewko

OPŁATY:

Rodzaj miejsca
Moduł wystawowy 4,0 [szer.] x 10,0m [głębokość]
Moduł wystawowy 3,5 [szer.] x 6,0m [głębokość]

Wystawcy spoza branży ogrodniczej

Twórcy ludowi, agroturyzm, rękodzieło
artystyczne

UWAGA
ilość miejsc ograniczona!!!
(sektor A, sektor T oraz
miejsca pod Wiatami)

Miejsca są przyznawane indywidualnie przez organizatora.
Moduły w sektorze S są oznaczone i mają wymiary ok.
2,4m[szer.] x 5,5m[głębokość],
pozostałe miejsca mogą być nieoznaczone i różnić się wymiarami od typowego modułu
Wystawowego.

ilość

Cena brutto

wartość

750 zł
550 zł

500 zł

250 zł

Dla najemców, którzy mają podpisane umowy najmu na czas nieokreślony lub na okres minimum 1 roku oraz dla tych, którzy mieli wykupiony minimum
dwumiesięczny abonament w 2021 roku, za miejsce na placu przysługuje 5% rabatu od ceny modułu wystawowego.

REKLAMA W KATALOGU:

1 strona A5
½ strony A5

600 zł
300 zł
Łączna wartość zamówienia
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Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), informujemy, że:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów,
na podstawie udzielonej zgody i/lub na bazie usprawiedliwionego interesu
administratora danych (zgodnie z art. 6 ust. 1).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c) dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.
Administrator danych przetwarza dane osobowe na bazie prawnie
uzasadnionego interesu, w szczególności w celu bezpośredniego marketingu
własnych produktów lub/i usług lub zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub
mienia poprzez system monitoringu.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu art. 4 RODO.
W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające
na
zlecenie
organów
władzy
publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celów, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń
dla zrealizowanych umów, do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego opartego na usprawiedliwionym interesie Administratora
danych, ostatecznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych,
2.
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
3.
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
4.
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
5.
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do
czasu
ustalenia
czy
prawnie
uzasadnione
podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6.
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące
przesłanki:
przetwarzanie
danych
odbywa
się
na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy zaistnieją przyczyny
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
7.
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
8.
w prawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe
w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przesyłanie informacji
handlowej
za
pomocą środków
komunikacji
elektronicznej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego
dokonywano w czasie przed jej cofnięciem.
Dane zawarte w formularzu mogą być publikowane w katalogu wystawców tworzonym przez organizatora wydarzenia, tj. przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze
S.A. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, w tym na stronach internetowych właściwych dla organizowanego wydarzenia: www.wiosnawogrodzie.pl
i/lub www.jesienwogrodzie.pl.

Niniejsze Zgłoszenie-umowę należy czytelnie wypełnić i dostarczyć za pośrednictwem poczty, maila lub osobiście do Działu Nieruchomości i Marketingu
Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Rënk w terminie od 1 marca 2021 do 7 maja 2021r. Po wysłaniu wypełnionego i podpisanego
zgłoszenia-umowy należy niezwłocznie dokonać płatności na konto: Bank Spółdzielczy w Sztumie nr: 72 8309 0000 0084 8001 2000 0010, nie później
niż w terminie do 7 maja 2021r. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. zastrzega sobie prawo do sprzedania powyższego modułu lub
powierzchni reklamowej w katalogu innym wystawcom, jeśli deklarowana łączna kwota nie wpłynie na konto w wyznaczonym terminie. W przypadku
rezygnacji z udziału po 10 maja 2021r. nie przysługuje zwrot pieniędzy. W przypadku braku wpłaty kwoty zgodnej z wypełnionym drukiem umowyzgłoszenia w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia/wysłania druku, organizator ma prawo do wycofania rezerwacji miejsc dla Wystawcy.
Jednocześnie informujemy o konieczności rozładowania towaru na terenie wystawy i odstawienia samochodów na wyznaczone przez organizatora
miejsca: nie później, jak do godz. 9-tej, w sobotę i niedzielę 15 i 16 maja 2021r. W GODZINACH TRWANIA WYSTAWY SAMOCHODY NALEŻY
PARKOWAĆ NA WYZNACZONYCH DLA WYSTAWCÓW MIEJSCACH PARKINGOWYCH. ZAKAZUJE SIĘ POZOSTAWIANIA POJAZDÓW W
MIEJSCACH WYSTAWOWYCH W GODZINACH 9.00 – 17.00 W SOBOTĘ, A W NIEDZIELĘ OD 9.00 – 16.00. W DNIU 16 MAJA 2021 NALEŻY
OPRÓŻNIĆ MIEJSCA WYSTAWOWE I OPUŚCIĆ TEREN WYSTAWY NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 19.00. PODMIOT, KTÓRY NIE DOSTOSUJE SIĘ LUB
SWOICH DOSTAWCÓW, PRACOWNIKÓW DO WW. ZAKAZU UKARANY ZOSTANIE KARĄ UMOWNĄ W WYSOKOŚCI 1.000,00 PLN BRUTTO.

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis osoby upoważnionej
do podpisywania umów

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, w szczególności w celu otrzymania powiadomień o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez wspomniany podmiot,
zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis osoby upoważnionej
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