ZGŁOSZENIE
Podłączenia stoiska wystawowego do zasilania energii elektrycznej przez właściciela terenu Wystawy tj.
AGENCJĘ ROZWOJU MIASTA SIEDLCE, UL. JANA PAWŁA II 6
NA WYSTAWIE: „DNI SIEDLEC- XXVII MIĘDZYNARODOWE DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM”
SIEDLCE, 11 - 12 WRZEŚNIA 2021

Wystawca (Nazwa) Firma / Spółka lub Dane Przedsiębiorcy (Imię i Nazwisko wraz z nazwą firmy):

Adres:

Poczta:

Ulica:
Telefon:

Fax:

e-mail:

Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy na Wystawie:
(imię, nazwisko, telefon) ………………………………………………………………………………………………..
NIP
Upoważniamy ARM Siedlce do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
………………………………………………….
Podpis/pieczęć

1. Podłączenie do sieci energetycznej 230 V - za 1 łącze 300,00 zł + 23% VAT tj. 369,00 zł *
2. Podłączenie do sieci energetycznej 380 V - za 1 łącze 400,00 zł + 23% VAT tj. 492,00 zł *
Ilość podłączeń ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie należności.
Opłatę za korzystanie z zasilania energii elektrycznej dla jednego miejsca wystawienniczego
należy uiścić na konto
40 1440 1101 0000 0000 1324 9024 do dnia 10.09.2021
Warunkiem korzystania z zasilania energii elektrycznej jest podpisanie poniższego oświadczenia i przekazanie
skanu mailowo na adres biuro@arm.siedlce.pl oraz dokonanie wpłaty do dnia 10.09.2021.
…………………
Miejscowość

………………………
Data

……..…………………………………………....................
Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej

*- niewłaściwe przekreślić

OŚWIADCZENIE
oświadczam, że podczas imprezy „Dni Siedlec- XXVII
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym” organizowanej w dniach 11 - 12.09.2021 r. nie
będę udostępniał prądu osobom trzecim** oraz biorę odpowiedzialność za bezpieczne i prawidłowe
korzystanie z urządzeń elektrycznych i energetycznych na stoisku wystawowym, pobierając prąd
za pomocą własnego przedłużacza.
Niniejszym podpisem

…………………
Miejscowość

......…………………………
Data

.......……..………………………………………….......................
Pieczątka firmowa wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej

** w przypadku udostępnienia osobom trzecim prądu, lub rozprzestrzenianie go na inne miejsca/stanowiska kara za
niedotrzymania zobowiązania wynosi 1000 zł od każdego punktu.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych
Na podstawie art. 13 ust 1 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), (Dz. Urz. UE L Nr 119) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane
osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana
Pawła II 6, 08-110 Siedlce.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi
oraz prowadzonych w związku z jej realizacją rozliczeń, a także mogą być przetwarzane
w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń wynikających z realizacji usługi.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w zakresie, w jakim są wymagane
do realizacji usługi, jak również w zakresie umożliwiającym wystawienie faktury VAT.
6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami
danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do
państwa trzecich.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku
następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy

2

