
   
 
                                                                                                           

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 23.10.2020 r. 
ul. Dworcowa 11 (Park Ludowy), 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-47, 458-15-11, fax +48 81 458 15 02, e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl 

 

SWIFT: PKOPPLPW 
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 
SWIFT: WBKPPLPP 
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 
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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. 
 

 

 
 
 
 

UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację 

zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 

 

 

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 administra tora 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 ogran iczenia 
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. 
 

 
 
 
 

 

UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację 

zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 

  


