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NGO Formularz ZU  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Nr  
 
 
  
 
 

Pełna nazwa Organizacji pozarządowej/Wystawcy: 
 

Ulica i numer domu: 
 

Kod pocztowy: Miasto: Kraj: 

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność gospodarczą (wymagana kopia w/w dokumentu): REGON: 

NIP: 

  

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, nr tel., e-mail): 

Zgodnie z Regulaminem Targów Wystawca jest zobligowany przesłać w terminie do 25.09.2019r. w formie elektronicznej materiały wpisu do Przewodnika Targowego (szczegóły: 
formularz IP). 
 
 

 
Zgłoszenie dotyczy: 
- nieodpłatnego korzystania ze stoiska pakietowego 6m2 przez trzy dni, 
-publikacji danych organizacji i logotypu w przewodniku dla zwiedzających, logotyp należy przesłać e-mailem na adres: m.baszak@targi.lublin.pl 
(wymagane formaty logotypu: 
*jpg, *tif, *cdr (zamieniony na krzywe), *pdf (zamieniony na krzywe i spłaszczony) 
 

WARUNIEM UCZESTNICTWA W WYDARZENIU jest przedstawienie pomysłu aranżacji stoiska i oferty organizacji i zaakceptowanie go przez 
Organizatora.  
Na stoisku sfinansowanym przez Organizatora należy zapewnić obsługę stoiska przez cały okres trwania targów (3 dni).  
Niedozwolona jest prezentacja oferty podmiotów gospodarczych i promocja firm komercyjnych. 
 

 

Zgłaszam uczestnictwo w programie targowym (szczegóły w Warunkach uczestnictwa dla NGO) 

 Warsztat  

 Aktywność sportowo-rekreacyjna 
  

 

 

 

 

Podpisując niniejsze ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH akceptujemy jako obowiązujące: REGULAMIN TARGÓW, WARUNKI UCZESTNICTWA 

NGO I PRZEPISY POŻAROWE dostępne na stronie www.lubsenior.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Pieczęć Zgłaszającego Pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący  Miejscowość i data  

 

 

Uwagi opiekuna 
wystawcy: 
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NGO Formularz ODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia. 

 

  

Pieczęć Zgłaszającego i podpis prawnie wiążący  Miejscowość i data  

 
 
 
 
 

 

Zgoda marketingowa 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 
iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A., 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest 
marketing bezpośredni. 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia 
sprzeciwu. 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie 
otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej / reklamy kontekstowej. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych. 
 

  

Pieczęć Zgłaszającego i podpis prawnie wiążący  Miejscowość i data  

 

Uwagi opiekuna 
wystawcy: 
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NGO Formularz IP INFORMACJE W PRZEWODNIKU TARGOWYM 

WPIS DO PRZEWODNIKA TARGOWEGO DRUKOWANEGO 

WPIS PODSTAWOWY DO PRZEWODNIKA obejmuje: nazwę firmy oraz dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, strona www) 

W miarę możliwości prosimy zapisać nazwę firmy do przewodnika na zasadzie słowa kluczowego, np.: „Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Seniorom „XYZ” wg tej zasady będzie 

wyglądać w alfabetycznym spisie wystawców następująco: „XYZ Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Seniorom” 

Nazwę firmy i treść wpisu ofertowego w przewodniku targowym należy umieścić pod literą:  

Nazwa firmy w brzmieniu do przewodnika  
 

Ulica i numer domu 
 

Kod pocztowy  Miasto  Kraj  

Telefon  Fax: E-mail: www: 

 

Celem uniknięcia błędów w przewodniku prosimy o przesłanie powyższych danych w formie elektronicznej - format *txt, *doc, *odt, *docx) 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
DODATKOWYCH ELEMENTÓW WPISU 
wymagane formaty : 
*txt, *doc, *odt, *docx 
wymagane formaty logotypu: 
*jpg, *tif, *cdr (zamieniony na krzywe), *pdf (zamieniony na krzywe i spłaszczony) 

 

 

 

UWAGA! Materiały do przewodnika są projektami gotowymi i ostatecznymi. Targi 

Lublin S.A. zastrzegają sobie prawo nie umieszczania materiałów o innych niż 

wymagane formatach i właściwościach oraz nie odpowiadają za efekt końcowy                         

w przypadku ich publikacji. Przesłanie materiałów po terminie nie gwarantuje ich 

umieszczenia w przewodniku targowym. 

 

Materiały należy dostarczyć do dnia 25.09.2019r.: 
Nośniki: CD-R, CD-RW, DVD lub  
e-mail: m.baszak@targi.lublin.pl (max 10 MB), 
FTP: host: ftp.targi.lublin.pl; 
użytkownik: reklama; 
hasło: Targi.Reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pieczęć Zgłaszającego i podpis prawnie wiążący  Miejscowość i data  
 

 

 

Uwagi opiekuna 
wystawcy: 

 

 

 

 


