
 

   

 

   

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

Giełda kooperacyjna firm z Wielkiego Księstwa Luksemburga i Nadrenii-Palatynatu 
26 września 2018 r., Godz. 14:00-16:00 

Hotel Radisson Blu, ul. Purkyniego 10, 50-156 Wrocław 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ( AHK Polska) 

Zuzanna Wojciechowska-Niżnik 

e-mail: zwojciechowska@ahk.pl, tel: +48 71 79 48 335, Fax: +48 71 79 48 336 

Nazwa firmy 
 

 

Adres  

Strona internetowa 
 

E-mail: 
 

Telefon: +48  Faks: +48  

Data rozpoczęcia działalności 
 

Forma prawna 
 

Osoba do kontaktu  
 

Bezpośredni telefon 

Adres mailowy 

 

Język do komunikacji z firmą 
niemiecką 

 

Profil działalności oraz inne 

istotne informacje o firmie 

 

Produkty/Usługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres oczekiwanej współpracy 

z firmą niemiecką  

 
 
 
 
 

Jesteśmy zainteresowani spotkaniem z firmą / firmami:  
 
 
 
 

Firmę naszą na spotkaniu reprezentować będą:  
1. 
 
2.  
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Klauzula informacyjna – udział w giełdzie kooperacyjnej 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w 

Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”). 

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na 

adres email: rodo@ahk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z 

Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów do rozmów kooperacyjnych, na 

podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, firmy 

biorące udział w giełdzie kooperacyjnej, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty 

powiązane, organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag) oraz współorganizatorzy wydarzenia, w tym Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zorganizowania rozmowy kooperacyjnej 

z podmiotem reprezentowanym przez Administratora. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało 

brakiem możliwości udziału w spotkaniu. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zasad przetwarzania danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę 

Przemysłowo-Handlową (zwaną dalej AHK Polska) z siedzibą w Warszawie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych przez AHK Polska w celu organizacji rozmów kooperacyjnych oraz realizacji celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów AHK Polska, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości - w celu 

realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych.  

 

Data _____________________________        Podpis ______________________________________ 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, stanowisko, dział, nazwa firmy, adres 

email, numer telefonu służbowego) przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w celu marketingu 

bezpośredniego produktów i usług w tym informowania mnie o planowanych wydarzeniach i konferencjach. 

 

 TAK  / NIE 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-

Handlową drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

TAK / NIE 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-

Handlową za pośrednictwem połączeń telefonicznych. 

 

TAK / NIE 

 

 

Data _____________________________        Podpis _______________________________________ 

mailto:rodo@ahk.pl

