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Ptak Warsaw Expo 
Międzynarodowe Centrum Targowo - Kongresowe  
al. Katowicka 62 05-830 Nadarzyn  

www.warsawexpo.eu        …………………, ……………… 
          (miejscowość, data)          
 

 

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY ZABUDOWY STOISK / ARANŻACJI PRZESTRZENI* 
 

1. FIRMA WYKONAWCY: 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
(pełna nazwa) 

 

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej / adres siedziby: 

 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………..

. 
 

Imię i nazwisko oświadczającego: 

 

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

 

Dokument tożsamości: 

 

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

.                   (seria, numer) 
 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………… 
 

Ilość osób realizujących montaż:……………………………………………………………………….…….. 
 

2. FIRMA WYSTAWCY / NAJEMCY POWIERZCHNI, NA RZECZ KTÓREGO WYKONAWCA 

WYKONUJE ZABUDOWĘ STOISKA/ ARANŻACJĘ PRZESTRZENI*: 
 ……………………………………………………………………………………………………….................. 

 

LOKALIZACJA STOISKA / POWIERZCHNI:…………………………………….……………………… 
 (w hali….., nr stoiska.....; poza pawilonem ) 

 

 

Oświadczam w imieniu WYKONAWCY, że : 

 

1) zapoznałem się z obowiązującymi na terenach PTAK WARSAW EXPO** przepisami technicznymi, BHP  

i przeciwpożarowymi, 

 

2) przedłożony projekt zabudowy stoiska / aranżacji przestrzeni* został wykonany zgodnie  

z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz normami stosowanymi w Polsce,  

a także przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenach  

PTAK WARSAW EXPO**, 

https://warsawexpo.eu/
https://warsawexpo.eu/
https://warsawexpo.eu/
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3) zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących na terenach PTAK WARSAW EXPO** przepisów 

technicznych i przeciwpożarowych przy realizacji projektu tj. przy wykonywaniu prac związanych z budową 

stoiska / aranżacją przestrzeni. 

 

Ponadto oświadczam, że konstrukcje wskazane w projekcie stoiska/ aranżacji przestrzeni*, które zostaną 

postawione/ posadowione* w pawilonie / na terenie otwartym* PTAK WARSAW EXPO**, posiadają 

wymagane cechy statyczności (stabilności) i wytrzymałości. 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o.  

z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, dla potrzeb niezbędnych do złożenia  

i weryfikacji niniejszego oświadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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 96/46/WE (RODO). 

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. 

z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu  

o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c 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 (RODO). Przysługuje 

Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia 

zgłoszenia uczestnictwa. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą  

w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub 

jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO  

sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@warsawexpo.eu. 

  

 

 

 

 

     …………………………………………………………………. 
     Czytelny podpis WYKONAWCY  i pieczęć firmy 

 


