KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1.

administratorem moich danych osobowych jest Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna
z siedziba w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdansk, KRS 0000038362 (dalej jako:
„Administrator Danych”),

2.

moje dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych
oraz w celach organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii
AMBERIF organizowanych przez Administratora Danych w roku 2022 i w latach następnych,
a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych
(w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej),

3.

podstawa przetwarzania moich danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. dobrowolna
zgoda), art. 6 ust.1 lit. c) RODO (tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze Danych w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia
dokumentacji księgowej) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy
Administratora Danych (tj. cele marketingu bezpośredniego Administratora Danych,
w szczególności związane z reklama, promocja, organizacja oraz przeprowadzeniem
Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii AMBERIF orgaznizowanych przez Administratora
Danych w roku 2022 i w latach następnych),

4.

odbiorcami moich danych osobowych mogą być organizatorzy oraz uczestnicy Międzynarodowych
Targów Bursztynu i Biżuterii AMBERIF organizowanych przez Administratora Danych w roku 2022
i w latach następnych, a także podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty świadczące na
rzecz Administratora Danych usługi doradcze, prawnicze oraz usługi ochrony,

5.

moje dane osobowe nie Bedą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
jednakże z uwagi na publiczne ujawnienie danych osobowych – nie można wykluczyć zapoznania
się z nimi przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Unia Europejska lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji
o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych,

6.

moje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 i 3 powyżej lub do momentu wycofania przeze
mnie niniejszej zgody,

7.

mam prawo do zadania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; prawa te mogą być ograniczone wyłącznie
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie w nich określonym,

8.

mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego
niezależnym organem nadzorczym, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,

9.

mam prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

KARTA WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA
UWAGA! KARTA NIE JEST ZAMÓWIENIEM, MUSI BYĆ POTWIERDZONA
POPRZEZ WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA ON-LINE.
Jesteśmy zainteresowani udziałem w Międzynarodowych Targach Bursztynu
i Biżuterii AMBERIF AUTUMN 2022.
Wstępnie planujemy stoisko :
☐ Zabudowane /wg schematu wystawcy/ powierzchnia [min. ……… - max. …………] m2
☐ Niezabudowane /zabudowa wystawcy/ powierzchnia [min. ………. - max. …………] m2
W układzie: ☐ szeregowe, ☐ narożne, ☐ frontowe
Sektor: ☐ Bursztynowy, ☐ Srebrny, ☐ Złoty, ☐ Kamieni Jubilerskich,
☐ Maszyn i Opakowań, ☐ Galeria Projektantów
Preferencje i uwagi co do lokalizacji:
[MTG SA w miarę możliwości weźmie pod uwagę wskazane preferencje wystawcy]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma: [……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………]
Osoba kontaktowa: [………………………………………………………………………………………………………………………….……………]
Telefon: […………………………………………………] mail: […..…………………………………………………………………………………..…]
Kartę wstępnego zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 29.04.2022 na adres:
amberif@mtgsa.com.pl

10. niniejsza zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została przeze mnie udzielona
dobrowolnie i nie wynika z wymogu ustawowego lub umownego, jednakże jej udzielenie jest
warunkiem prawidłowej realizacji celów określonych w ust. 2 i 3 powyżej,

11. moje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania,12. w przypadku, gdy Administrator Danych będzie chciał wykorzystać moje dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały one przekazane, przed takim dalszym
przetwarzaniem Administrator Danych poinformuje mnie o tym innym celu i udzieli mi wszelkich
wymaganych prawem informacji,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółkę
Akcyjna z siedziba w Gdańsku (dalej jako: „MTG”) lub upoważnione przez nią podmioty w celach związanych z
organizacja, reklama, promocja i przeprowadzeniem wydarzenia AMBERIF 2022. Oświadczam także, iż
zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od MTG z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych (adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej),

12. kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w ust. 1 oraz mailowo na

data ………………………………………………………………

Gdańsk, data …………………………………………………………

podpis ……………………………………………………………………………

adres: do@mtgsa.com.pl.
Oświadczam, ze jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych.
Zapoznałem/am się z treścią powyższej informacji i otrzymałem/am jej kopie.

podpis …………………………………………………………………………

