
 

XIV Międzynarodowe Siemiatyckie 

Targi Pogranicza 

28 lipca 2019 r. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

 

PIECZATKA FIRMY: .……………………………………………………………………………. 

Tel:………………………………………….e- mail:………...…………………………………...…. 

NIP: ………………………………………… Branża .…………………………...………………… 

 stoisko o pow. 6x5m – wartość 50zł netto (61,50 zł brutto) x …….. (ilość stoisk)  

 

Razem …………………………. 

Potrzeby wystawcy:........................................................................................................... 

WPŁATA na konto do 25 lipca 2019 r. 
Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych 

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach88 8092 0001 0003 5549 2000 0010 

Formularz zgłoszeniowy należy odesłać pocztą  lub e-mailem do dnia 23.07.2019r. 

Biuro Organizacyjne:    Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych 
ul. Plac Jana Pawła II 14,17-300 Siemiatycze 

tel. +48 668- 484 - 930 e-mail: skig@vp.pl 
Karta zgłoszenia uczestnictwa i Regulamin dostępny na stronie : www.skig.pl 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) przez Siemiatyckie Konsorcjum 

Inicjatyw Gospodarczych w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz w celach marketingowych. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych z 

siedzibą w Siemiatyczach ul. Plac Jana Pawła II 14, NIP: 544-148-02-62, tel. 668-484-930, e mail: skig@vp.pl 
2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i promocji w XIII Międzynarodowych 

Siemiatyckich Targach Pogranicza 
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż stanowią przepisy prawa 
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w XIII Międzynarodowych 

Siemiatyckich Targach Pogranicza. 
 
 
 

           

      ..................................................................................... , 

                  Podpis zgłaszającego  

mailto:skig@vp.pl
http://www.skig.pl/
javascript:void(0)

