
Rejestracja na / Registration for HORECA®/ GASTROFOOD®/ ENOEXPO®

Upoważnia do promocyjnego wstępu na Targi pod warunkiem wypełnienia formularza lub zostawienia wizytówki. / Registration entitles for 
promotional entry to the Fair after filling the form or leaving the business card.

podpis/ siGNATURE

I hereby express consent for the processing of my personal data by Targi w Krakowie Ltd. with its registered office in Krakow, Galicyjska  st. 9, for the purpose of execution 
of the contract and to the extent necessary to perform services and their further statistical processing. I declare that I have submitted personal data voluntarily and I have 
been informed about the right to access my data and demand their supplementation, update, correction and temporary or permanent suspension of their processing or 
their removal (Act on the Protection of Personal Data of 29.08.1997 – Journal of Law of 2016, item 922 as amended). 
Targi w Krakowie Ltd. with its registered office in Krakow, Galicyjska st. 9, post code: 31-586, NIP (tax ID no.): 6761050090, registered in the District Court for Krakow-
Śródmieście in Krakow, 11th Division of the National Court Register under KRS No. 0000192313 is the controller of the personal data. All personal data submitted during 
registration are stored with all appropriate precautions in order to protect them against unauthorized access by third parties. When personal data are processed, adequate 
technical and organizational measures are applied to ensure security of the data. The data controller hereby states that it does not disclose or sell collected personal data 
to any third party without a customer’s permission. 

I hereby express my consent for the processing of my personal data for marketing purposes by Targi w Krakowie Ltd. with its registered office in Krakow, Galicyjska st. 9. 
I am aware that I have the right to access my data, correct them, and the right to submit a written justified demand for suspension of data processing due to a special 
situation, according to Art. 32.1.7 of the Act on the Protection of Personal Data.

I hereby express my consent for processing my personal data by Targi w Krakowie Ltd. with its registered office in Krakow, Galicyjska st. 9, for the purpose of receiving 
a “Newsletter” service. I am aware that I have the right to access my data, to correct them and that I may withdraw my consent at any time, which will result in removing 
my e-mail address from the distribution list of the “Newsletter” service.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 w celu realizacji umowy i w zakresie 
niezbędnym do świadczenia usług oraz ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie 
wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 
(Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)  – o Ochronie Danych Osobowych).
Administratorem danych osobowych są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9, kod pocztowy: 31-586, NIP: 6761050090 zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000192313. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są 
przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje 
zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Jestem 
świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania prze-
twarzania danych ze względu na szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7) ustawy o ODO. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul Galicyjska 9, w celu korzystania z usługi „Newslet-
ter”. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować 
będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
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