ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PRODUKT W OBIEGU

Termin nadsyłania zgłoszeń

06.09.2019

Dane uczestnika:
Zgłaszający (pełna nazwa):

Ulica, nr:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miasto:

Województwo:

Telefon:

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż podany wyżej):
E-mail:

Strona www:

Właściciel lub dyrektor firmy (imię i nazwisko, stanowisko):

Osoba kontaktowa (telefon komórkowy, e-mail):

Dane o zgłaszającym:



NIP / Tax ID / EU VAT ID:



producent – właściciel praw autorskich

projektant 



dystrybutor

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej - nr
Data i miejsce wpisu:

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. drogą elektroniczną na ww. adres e-mail .

TAK

NIE





* Produkt: pojedynczy wyrób lub 1 zestaw elementów stanowiący nierozerwalną całość funkcjonalną lub zdobienniczą

ZGŁASZAMY PRODUKT DO KONKURSU
Wartość produktu:

Nazwa zgłoszonego produktu:
Projektant (imię i nazwisko):

Producent (pełna nazwa):

Produkt:

Usługodawca (imię i nazwisko, pełna nazwa):

Pomysłodawca (imię i nazwisko)

Istnieje na rynku nie dłużej niż 5 lat



Zostanie wdrożony w 2019 roku



Opis produktu (800 znaków ze spacjami):



Opis produktu PL


Wymiary w cm
Wysokość
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 04.09.2019 e-mailem: polecosystem@grupamtp.pl
Szerokość
Głębokość
Konkurs PRODUKT W OBIEGU 2019 sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
Inne wymiary


Materiały PL (600 znaków ze spacjami)




Materiały EN (600 znaków ze spacjami)
Funkcje PL (600 znaków ze spacjami)



Funkcje EN (600 znaków ze spacjami)

i Gospodarki Wodnej

Materiały w tym ich powtórne wykorzystanie. (600 znaków ze spacjami):

Funkcje dla gospodarki w obiegu zamkniętym (600 znaków ze spacjami):

Zasady działania (600 znaków ze spacjami):

Informacje nt. innowacyjności produktu (600 znaków ze spacjami):

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 04.09.2019 e-mailem: polecosystem@grupamtp.pl

Konkurs PRODUKT W OBIEGU 2019 sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacje nt. bezpieczeństwa (600 znaków ze spacjami):

Wymiary w cm produktu bądź formy wizualizacji projektu:
Wysokość:

Szerokość:

Głębokość:

Inne:

Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptuję jako obowiązujące mnie:
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PRODUKT W OBIEGU 2019, REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW, PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE i akceptuję jego warunki
(dostępne na stronie: www.polecosystem.pl)
Oświadczam, iż jestem właścicielem praw autorskich zgłoszonego produktu oraz produkt nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu
i zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu PRODUKT W OBIEGU.
Wyrażam zgodę na publiczne ujawnienie moich danych w postaci imienia i nazwiska podczas prezentacji produktu podczas wystawy na targach POL-ECO SYSTEM 2019 w Poznaniu, jeśli produkt
zakwalifikuje się do II etapu konkursu.

_________________________
Miejsce i data

___________________________________________________
Data i podpis Zgłaszającego

_________________________________________________
Data i podpis projektanta

_______________________________
Pieczęć Zgłaszającego

_________________________________________________
Data i podpis usługodawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.
3)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji konkursu, w tym w szczególności w celu: potwierdzania udziału w konkursie, wydawania dyplomów i prezentacji produktów
zakwalifikowanych do II etapu konkursu podczas wystawy w ramach targów POL-ECO SYSTEM 2019 w Poznaniu [1].
4)
Pani/Pana dane osobowe (z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów Konkursu), po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną niezwłocznie usunięte.
5)
Imiona i nazwiska Laureatów będziemy przechowywać przez okres 5 lat (po zakończeniu przedsięwzięcia, okres trwałości projektu).
6)
Posiada Pani/Pan prawo do:
a)
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b)
sprostowania danych osobowych,
c)
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
e)
przeniesienia danych,
7)
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8)
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana zgłoszenia.

1

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 04.09.2019 e-mailem: polecosystem@grupamtp.pl

Konkurs PRODUKT W OBIEGU 2019 sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

