Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
tel. 42 2547400
faks 42 2547418

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Ogólnopolskich Targów Pracy Uczelni Artystycznych
START
27 – 28 kwietnia 2017 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa firmy: ................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny: ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za targi: ..................................................................................................................

NIP .................................... KRS (prosimy o załączenie wpisu) .......................w .......................................
e-mail: ................................................................... telefon: .........................................................................

OBOWIĄZKOWA OPŁATA REJESTRACYJNA:
Przyjęcie zgłoszenia jest uwarunkowane przesłaniem oryginału niniejszego formularza zgłoszeniowego wraz
z kopią przelewu opłaty wskazanej w § 6 ppkt. a) Regulaminu Ogólnopolskich Targów Pracy Uczelni Artystycznych
(zwanego dalej Regulaminem). Uczestnictwo w Targach uzależnione jest od uiszczenia opłaty rejestracyjnej
w pełnej wysokości określonej w § 6 Regulaminu i przesłania kopii przelewu na podany w Informacjach dodatkowych
adres korespondencyjny.
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WARUNKI PŁATNOŚCI:
Akceptujemy warunki określone w Regulaminie oraz zobowiązujemy się do wniesienia opłat za zamówienie
zgodnie z § 6 Regulaminu. Warunkiem objęcia stoiska jest udokumentowana pełna wpłata w terminie do
13 kwietnia 2017 r. w postaci kopii przelewu przez Bank na konto wskazane w § 6 Regulaminu.

INFORMACJE DODATKOWE:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, akceptuję go w całości i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Potwierdzenie przyjęcia niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Podpisany oryginał karty zgłoszeniowej należy przesłać na adres:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Biuro Karier
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi (zwaną dalej ASP) na potrzeby związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz
popularyzacją imprezy – Ogólnopolskie Targi Pracy Uczelni Artystycznych z zachowaniem prawa do
wglądu do moich danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).
Oświadczam, że poinformowany zostałem, że administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz, że mam prawo dostępu do moich danych osobowych,
żądania ich poprawiania lub usunięcia.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowej organizacji, przeprowadzenia oraz
popularyzacji imprezy Ogólnopolskie Targi Pracy Uczelni Artystycznych.
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi na potrzeby związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz popularyzacją imprezy
– Ogólnopolskie Targi Pracy Uczelni Artystycznych (zwaną dalej Targami) utrwalonego na fotografiach
oraz filmach stanowiących dokumentację z targów we wszelkich materiałach dotyczących Targów
w materiałach drukowanych, w publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, materiałach
elektronicznych w tym publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na stronie internetowej ASP
w Łodzi, na profilu facebook ASP w Łodzi, wprowadzanie do pamięci komputera i utrwalania utworów na
nośnikach elektronicznych z zastrzeżeniem, że fotografie zawierające wizerunek będą wykorzystywane zawsze
w kontekście organizacji, przeprowadzenia oraz popularyzacji Targów zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83) oraz z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

……………………………………..
Firma

………………………………………..
Pieczęć firmy
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………………………………………..
Miejscowość i data

