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TARGI KSIĄŻKI NAD ODRĄ 

06 czerwca 2023 r. 

 
Załącznik nr 1 

Zgłoszenie uczestnictwa 
(należy przesłać organizatorowi do dnia 30.04.2023 r.) 

 
Nazwa wydawnictwa: 
 
Adres: 
 
ulica, nr domu/mieszkania: 
 
kod pocztowy: 
 
telefon: 
 
e-mail: 
 
NIP: 
 

 Zgłaszamy uczestnictwo w TARGACH KSIĄŻKI NAD ODRĄ. 
 

 Zamawiamy powierzchnię pod stoisko        1x3 m2                2x 3 m2        
(zaznaczyć zamawianą powierzchnię). 
 

 Oświadczamy, że treść Regulaminu TARGÓW KSIĄŻKI NAD ODRĄ jest nam znana  
i zobowiązujemy się przestrzegać jego zasad. 
 

 
 
 
Adres organizatora:  
Miejska Biblioteka Publiczna 
Rynek 3 
47-200 Kędzierzyn-Koźle   
 
Wydawca: 

 
 
…………………………………. 

(data, pieczęć i podpis) 
 
 
 

W sprawach Targów kontaktować się z: 
Imię i nazwisko:…………………………………… 
Telefon stacjonarny:……………………………….. 
Telefon komórkowy……………………………….. 
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TARGI KSIĄŻKI NAD ODRĄ 

06 czerwca 2023 r. 

Załącznik 2 

Wpis do katalogu 
 

 
 
W sprawach wpisu do katalogu kontaktować się z: 
 
imię i nazwisko: 
 
telefon: e-mail: 
 
Wpis do katalogu obejmuje: 
(1) nazwę firmy, dane teleadresowe, (2) wpis informacyjny, (3) umieszczenie znaku firmowego 
 
1. Nazwa firmy: 
ulica, nr domu/mieszkania: 
 
kod miejscowość: 
 
telefon: fax: 
 
www: e-mail: 
 
 
2. Wpis informacyjny: maksymalnie 1800 znaków ze spacjami (wpis bez zamieszczania okładek 
książek) lub około 1200 znaków ze spacjami (zamieszczone np. 3 okładki). 
Wpis przesłać w formie załącznika w formacie akceptowalnym przez MS Word na adres targi@mbpkk.pl  
 
 
3. Dołączone grafiki: znak firmowy - wymogi techniczne: rozdzielczość min. 300 dpi, CMYK. Formaty AI, 
EPS, TIF, PSD, JPG. Przesłać w formie załącznika na adres targi@mbpkk.pl 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH KSIĄŻKI NAD ODRĄ  

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie‐Koźlu (ul. Rynek 3, 47‐

200 Kędzierzyn‐Koźle).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ‐ iod@mbpkk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Targach Książki Nad Odrą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 25 lat lub do momentu odwołania zgody. 

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych),  jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO).  

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  może  skutkować  niemożliwością 

uczestniczenia w Targach. 

Jednocześnie 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 (należy dookreślić cel przetwarzania: w celu uczestnictwa w TARGACH Książki 

nad Odrą).  

 

 

 

Data i podpis ............................................... 
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