FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH PRACY BCTW

Nazwa Najemcy: ……………………………………………………………………………………………
Adres Najemcy: …………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………….. REGON: ………………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
Ilość oferowanych wakatów w firmie: ………………………………………………………….
PAKIET SILVER – 480zł netto*

PAKIET GOLD – 620zł netto*

1. Stoisko, w którego skład wchodzą: 1 stół o
wymiarach 120cm x 80cm, 3 krzesła, dostęp do
bezprzewodowego Internetu, dostęp do prądu
(zasilanie – gniazdo 230V)
2. Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych
np. roll up’u (szerokość roll up’u nie może
przekraczać długości stołu)
3. Przerwa kawowa (kawa, herbata, pyszne ciastka)
4. Logotyp w wybranych materiałach promocyjnych

1. Stoisko, w którego skład wchodzą: 2 stoły o
wymiarze 240cm x 80cm, 4 krzesła, dostęp do
bezprzewodowego Internetu, dostęp do prądu
(zasilanie – gniazdo 230V)
2. Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych
np. roll up’u (szerokość roll up’u nie może
przekraczać długości 2 stołów)
3. Przerwa kawowa (kawa, herbata, pyszne ciastka)
4. Logotyp w wybranych materiałach promocyjnych
5. Możliwość rozstawienia rollup’u w holu wejściowym

STOISKO NR: …………………
Decyduje kolejność zgłoszeń

STOISKO NR: …………………
Decyduje kolejność zgłoszeń

Dane imienne osób na stanowisku
(wydany identyfikator)

Dane imienne osób na stanowisku
(wydany identyfikator)

1. ………………………………………………………

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, listowną i telefoniczną (w tym
wiadomości w sieciach telefonicznych) od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na wskazany
powyżej adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r.
poz. 123) oraz na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie danych osobowych przez Bydgoski Park
Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. w celach marketingowych i handlowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1000.).

*Proszę zaznaczyć wybrany pakiet

PODSUMOWANIE
DO ZAPŁATY
DO ZAPŁATY (NETTO +23% VAT)

……………………netto
……………………brutto

Prosimy odesłać wypełniony i podpisany formularz na adres e-mail: targi@bctw.pl
W razie pytań, proszę o kontakt: Michał Sławeta 795 666 858, Patrycja Płaczek 577 888 362

Projekt pn.: „Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wynajmujący:
Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
NIP 953-249-38-87

Regon 340011279

Kapitał zakładowy 77 422 000, 00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy KRS 0000237714
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Targi Pracy BCTW odbędą się w dniu 26 października 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 w części konferencyjnej, salach
Wiosna i Zima w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.
Prawidłowo podpisany, kompletny i przesłany Formularz zgłoszenia jest umową zawartą pomiędzy Wynajmującym a
Najemcą, nawet, jeżeli występuje tylko w formie elektronicznej.
Warunkiem udziału w Targach Pracy BCTW jest:
a.
Wypełnienie, podpisanie i przesłanie kompletnego formularza drogą mailową do Wynajmującego na adres
targi@bctw.pl oraz
b.
Dokonanie płatności całkowitej kwoty zamówienia brutto do dnia 18-10-2019r.
Faktura będzie wystawiona przez Wynajmującego po zakończeniu usługi najmu.
Wszystkie
płatności
będą
płatne
przez
Najemcę
przelewem
na
konto
bankowe
Wynajmującego:
Bank SGB 12 1610 1234 2026 0034 5446 0010.
Za dzień zapłaty uznaje się moment wpływu środków na konto Wynajmującego.
W przypadku niedokonania całości wymaganej wpłaty (kwoty brutto) do dnia 18-10-2019r. Wynajmujący ma prawo do
odstąpienia od realizacji zamówienia.
Rezygnacja z najmu przez Najemcę może nastąpić maksymalnie do 18-10-2019r., co wymaga zawiadomienia
Wynajmującego co najmniej drogą mailową.
W przypadku rezygnacji, rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia przez Najemcę umowy najmu po upływie terminu
18-10-2019r., Wynajmującemu należy się 50% całkowitej ceny brutto, którą Najemca musi zapłacić na rzecz
Wynajmującego, a jeżeli została już zapłacona, nie podlega ona zwrotowi.
Najemca ma prawo wyboru lokalizacji stoiska zgodnie z zał. Nr 1. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Najemca ma możliwość zagospodarowania stoiska w dniu najmu w godzinach 9:00 – 14:30
Zdanie stoiska oraz opróżnienie go z wszelkich rzeczy należących do Najemcy następuje w dniu najmu w godzinach
14.30-15.30.
Wynajmujący nie odpowiada za osoby przebywające oraz za rzeczy znajdujące się lub pozostawione na stoisku przed, w
trakcie i po zakończeniu najmu.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie wniesionego sprzętu multimedialnego, który nie
stanowi własności Wynajmującego.
Warunkiem umieszczenia logotypu Najemcy w materiałach promocyjnych jest przesłanie logotypu do dnia 04-10-2019r.
Przesłanie logotypu przez Najemcę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na publikację logotypu w
materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Targów Pracy BCTW.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów podczas Wydarzenia oraz do korzystania z nich,
rozpowszechniania i publikowania w celach marketingowych związanych z Wydarzeniem.
Wynajmujący najpóźniej w dniu Wydarzenia przekaże Najemcy imienny identyfikator dla każdej osoby zgłoszonej na
stoisku.
Przerwa kawowa dostępna będzie w godzinach trwania Targów.
Najemca ponosi odpowiedzialność za stan zdawanego stoiska, innych udostępnionych mu powierzchni czy utratę lub
uszkodzenie udostępnionych mu urządzeń, stolików czy krzeseł.
Niedopuszczalne jest opuszczanie stoisk w czasie trwania Targów oraz pozostawiania ich bez nadzoru przedstawiciela
Najemcy.
Najemca zobowiązany jest do stałej dbałości o czystość i porządek na stoisku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

1.
2.

3.

4.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO, w celach związanych w wykonywaniem umowy. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest umowne i niezbędne
do realizacji celu, w jakim są one zbierane.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO, w celach marketingowych lub handlowych – jeżeli na stronie nr 1 niniejszego
Formularza zostanie wyrażona zgoda. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Informujemy, że udzielona na stronie nr 1 niniejszego Formularza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
poprzez złożenie pisemnej informacji i cofnięciu udzielonej zgody wysłanej na adres Bydgoskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego Sp. z o.o. lub na adres e-mail: biuro@bppt.pl

Oświadczam iż zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa i płatności oraz informacją o
przetwarzaniu danych osobowych i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązuję się do
przestrzegania wyżej wskazanych postanowień. Oświadczam również, że jestem uprawniony do
składania takich formularzy w imieniu Najemcy.

Pieczątka firmowa Najemcy

Data, imię i nazwisko, podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Najemcy

Projekt pn.: „Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
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