FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA GRUP SZKOLNYCH

Wypełniony formularz należy odesłać na adres: edukacja@warsawexpo.eu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego upoważnia do jednorazowego,
bezpłatnego wejścia grupy szkolnej na Targi w dniu 24 maja 2019 r. (warunek konieczny)
Zgłoszenie uczestnictwa grupy szkolnej w Największych Targach Sportowych - Go Active Show w dniu 24 maja 2019 r.

RODZAJ PLACÓWKI:
Szkoła Zawodowa

Technikum

Szkoła Wyższa

Inne

DANE SZKOŁY:
Nazwa szkoły:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko) :

Nr telefonu:

E-mail:

Województwo:

Liczba uczestników:

Liczba opiekunów:

Liczba autokarów / mikrobusów: *

INFORMACJE O UCZESTNIKACH:
* niewłaściwe skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) adres e-mail 3) miasto, 4) kod pocztowy,
5) adres korespondencyjny 6) telefon w celach marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w Nadarzynie za pośrednictwem: poczty elektronicznej, innych środków
porozumiewania się na odległość. Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) adres e-mail 3) miasto, 4) kod pocztowy w celach
statystycznych przez okres dwóch lat. Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) adres e-mail 3) telefon w celach wysyłki wiadomości
marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w Nadarzynie i otrzymywanie informacji handlowych, stosownie do treści Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do skutecznego złożenia niniejszego formularza i realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c 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 (RODO). Przysługuje Pani/
Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. niniejszego
formularza. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku
zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, dla potrzeb niezbędnych do skutecznego złożenia niniejszego
formularza i realizacji umowy, przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie, 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). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do skutecznego złożenia
niniejszego formularza i realizacji umowy.*
*pole obowiązkowe

1. Dla uczniów wymagany jest dress code – casual business (strój galowy).
2. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem grupy szkolnej na Targi. Wymaga potwierdzenia
mailowego przez Organizatora.
3. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizator zastrzega sobie
prawo odmowy przyjęcia grupy szkolnej na Targi.
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