Date of registration / Data rejestracji
do 27.11.2018

FORMULARZ PROGRAMU HOSTED BUYERS
Company name / Nazwa firmy
Company address / Adres
Contact details / Kontakt

Name and surname of the business representatives /
Imię i nazwisko

E-mail address / E-mail
Telephone number and mobile /
Numer telefonu

Company Website /
Strona Internetowa

Please indicate languages in which you can
comunicate /
Język prowadzonej rozmowy

Company business profile /
Profil biznesowy

Partners needed (region / country) /
Poszukiwani Partnerzy
(regiony i konkretne kraje):

Type of activity / Branża
Distributors of dog food / Dystrybutorzy karm dla psów
Distributors of cat food / Dystrybutorzy karm dla kotów
Distributors of dog snacks / Dystrybutorzy przekąsek dla psów
Distributors of cat snacks / Dystrybutorzy przekąsek dla kotów
Owners and managers of pet stores and zoological wholesalers
/ Właściciele i managerowie sklepów zoologicznych i hurtowni
Owners and managers of the pet store chains /
Właściciele i managerowie sieci sklepów zoologicznych
Owners veterinary clinics / Właściciele sieci weterynaryjnych

Distributors of aquarium equipment / Dystrybutorzy wyposażenia
akwarystycznego
Owners of commercial chains / Właściciele sieci handlowych
Distributors of accessories for Animals / Dystrybutorzy akcesoriów
dla zwierząt
Distributors of veterinary diagnostic and rehabilitationphysiotherapeutic equipment / Dystrybutorzy sprzętu
diagnostycznego weterynaryjnego i rehabilitacyjnofizjoterapeutycznego
Distributors of food for birds / Dystrybutorzy karm dla ptaków

Distributors of rodent food / Dystrybutorzy karm dla gryzoni

Distributors of care and pharmaceutical product / Dystrybutorzy
środków pielęgnacyjnych i farmaceutycznych

Distributors of toys for dogs and cats / Dystrybutorzy zabawek dla
psów i kotów

Distributors of terrarium equipment / Dystrybutorzy wyposażenia
terrarystyki

Koszt Uczestnictwa / The cost of participation 125 EURO netto
Miejsce i data / Place and date

Pieczęć firmy / Seal of company

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy /
Signature of authorized person

Contact: networking_animals@warsawexpo.eu
I agree to the processing of my personal data by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. with its registered office in Nadarzyn (postal code 05-830), Al. Katowicka 62, for the purposes necessary to
participate in an event organised by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. in Nadarzyn, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).
According to the Act of 18 July 2002 on providing services by electronic means (Dz. U. of 2002 No 144, item 1204, as amended), I agree to receive commercial information from Ptak Warsaw Expo to
the addresses for electronic communication indicated above.
I agree to the processing by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. in Nadarzyn (postal code 05-830), Al. Katowicka 62, of my personal data, i.e.: 1) name (names) and surname; 2) e-mail address, 3) town, 4)
postal code, 5) telephone number, for the purposes of marketing related to the products and services offered by Ptak Warsaw Expo sp. z o.o in Nadarzyn via: e-mail, other means of distance communication. I am aware that my consent to the processing of the personal data is voluntary and I can withdraw it at any moment.
I agree to the processing by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. in Nadarzyn (postal code 05-830), Al. Katowicka 62, of my personal data, i.e.: 1) name (names) and surname; 2) e-mail address; 3) town; 4)
postal code, for statistical purposes for a period of two years. I am aware that my consent to the processing of the personal data is voluntary and I can withdraw it at any moment.
I agree to the processing by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. in Nadarzyn (postal code 05-830), Al. Katowicka 62, of my personal data, i.e.: 1) name (names) and surname; 2) e-mail address, 3) telephone
number, for the purposes of sending marketing and commercial information related to the products and services offered by Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. in Nadarzyn and receiving commercial information, according to the Act of 18 July 2002 on providing services by electronic means (Dz. U. 2002 No 144, item 1204). I am aware that my consent to the processing of the personal data is voluntary and I can withdraw
it at any moment.
Information clause
We inform that the controller of your personal data is PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., a company with its registered office in Nadarzyn (postal code 05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001.
Providing personal data is voluntary, but necessary to implement the agreement. Your personal data will be processed pursuant to Article 6(1)(a) and (c) of Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (GDPR).
You have the right of access to your personal data, the right to request their rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability to another data controller, the right to
object, the right to withdraw your consent to their processing at any moment, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
You have the right to lodge a complaint concerning the data processing to the President of the Office for Personal Data Protection. However, personal data will be processed for a period not longer than 2 (two
years) from the date of the Declaration of Participation. Your personal data may be stored by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. with its registered office in Nadarzyn for the purposes of claim establishment, redress and protection against claims for 3 (three) years. If you have any doubts or questions concerning the processing of personal data by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. with its registered office in Nadarzyn,
please contact us at: 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 udziału w
imprezie organizowanej 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).
Zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r.Nr.144,poz.1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie na w/w adresy środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych Ptak Warsaw Expo.
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) 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.
Klauzula informacyjna
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 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 złożenia
zgłoszenia uczestnictwa. 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.
Date / Miejsce i data

Seal of company / Pieczęć firmy

Signature / Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).
I agree to send invoices in electronic form in accordance with the Regulation of the Ministry of Finance of December 20, 2012. on sending invoices in electronic form, rules of
their storage and the mode of making them available to the tax authority or to the fiscal control authority (Journal of Laws of 2012 item 1528).
Faktury proszę przesyłać na adres e-mail:
E-mail adresses for invoice
Miejsce i data / Place and date

Pieczęć firmy / Seal of company

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy /
Signature of authorized person

