ZGŁOSZENIE

PRODUKTU

DO

KONKURSU
Nazwa firmy Wystawcy (jeśli inna niż producenta):

Nazwa produktu:
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1

(Wymagana kopia upoważnienia producenta w postaci załącznika)

Producent:

Adres:

Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszenia:
Adres Producenta:

…………………………………………………………………….……………………...

Telefon:
Fax:
E-mail:
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Krótk a ch a ra kt e r yst yk a p rod ukt u ( min . 10 0 w yr az ów )

UWAGA! Ostateczny termin przyjmowania zgłoszenia 15.08.2018 r.
Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z dokumentacją produktu prosimy przesłać na adres: promocja-energetab@ziad.bielsko.pl
lub nagrane na płycie CD / DVD na adres: ZIAD Bielsko-Biała SA, 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, p. Agata Eckert
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Czy produkt posiada:

ochronę patentową
certyfikat

atest

znak jakości

dopuszczenie do eksploatacji

(właściwe zaznaczyć i dołączyć kopie dokumentów to potwierdzających)
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6

Czy producent posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością: tak
spełniający wymagania normy (podać ozn. normy)

/ nie

Kiedy produkt został wdrożony do produkcji względnie do eksploatacji (proszę podać rok)

7
Referencje:

8

Załączniki – materiały uzasadniające szczegółowe walory produktu (zgodnie z Regulaminem Konkursu).

UWAGA! Upoważniony przedstawiciel wystawcy proszony jest o obecność na stoisku zgłaszającego w celu
udzielenia informacji w dniu 10.09.2018 r. w godz. 14.00 – 18.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIAD Bielsko-Biała SA z siedzibą w Bielsku-Białej,
al. Armii Krajowej 220.
Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy na powyższy adres korespondencyjny lub e-mail: dane@ziad.bielsko.pl
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu realizacji
zgłoszenia.
Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe innym firmom, z którymi Administrator zawrze odpowiednie umowy,
tylko w zakresie niezbędnym do potrzeb realizacji niniejszego zgłoszenia.
Planowany okres przechowywania danych: do 31.12.2024 r.
Podający dane osobowe ma prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą;

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przeniesienia danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone.
Niepodanie danych lub podanie błędnych danych osobowych będzie uniemożliwiało przyjęcie zgłoszenia lub utrudni jego
realizację.

..............................
data

…………………………….... ………….….......………………………………………………
pieczęć firmy

podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu Zgłaszającego

