
Pieczęd szkoły / uczelni 

 

 

 

ZGŁOSZENIE GRUPY SZKOLNEJ/PRZEDSZKOLNEJ na zwiedzanie CAVALIADA Kraków 2022 

 

Nazwa szkoły /przedszkola: ………………………………………………………………………………………………….………… 

Imię i nazwisko organizatora grupy:…………………..……………………………………………………………………......……. 

E-mail kontaktowy:…………...…………………………………………………………………………………………….……………. 

Telefon kontaktowy:………….…………………………………………………………………………………………………….……. 

Klasa: ………………………………………………….…………………………………………………………………………….…….. …. 

Data zwiedzania: 18 luty 2022 Proponowana godzina przyjazdu grupy: 

…...….……………………………………………….……………………………..……. Liczba uczestników 

……………………...….………………………………………………………………………………..…………. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Międzynarodowe Targi Poznaoskie z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, tj. Administratora danych osobowych, w celach związanych z 

uczestnictwem w targach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych. 

Mam świadomośd dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. 

Jednocześnie mam świadomośd, że moja zgoda może byd odwołana w każdym czasie, wskutek czego 

Administrator nie będzie mógł przetwarzad moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie 

przez Międzynarodowe Targi Poznaoskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14 informacji 

handlowych, w tym drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom MTP, w celu otrzymywania 

od nich informacji handlowych, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w 

formularzu. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez MTP przez telefon dla celów 

marketingu bezpośredniego. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem zwiedzania targów 

przez zorganizowane grupy i zobowiązuję do jego przestrzegania uczniów oraz opiekuna/-ów. 

……………………………………………… Podpis Organizatora grupy szkolnej/przedszkolnej Administratorem 

danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznaoskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych. Reklamacje i sprzeciwy 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszad drogą elektroniczną na adres 

e-mail: iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą byd 

udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celach realizacji 

powierzonych im zleceo. Przysługuje Paostwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do 

przenoszenia danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starao, aby zapewnid środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 



umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


