ADEZIUNE CONTRACT

TÂRGUL DE TURISM VACANȚA
TIMIȘOARA
1 - 3 MARTIE 2019

Editia VI
SALA POLIVALENTĂ / CRAFT TIMIȘOARA

SC:

Adresa : ____________________________________

Tel : ________________Fax: _______________ E-mail : ___________________
Cont : _____________________________
Banca

Cod fiscal : _____________Pers. de contact : _______________

Membru ANAT:

DA

NU

Tarife de participare:

1. Chirie spatiu amenajat*:
Membri ANAT:
• stand 6-12 m2:
42 Euro + TVA/m2
• stand 15-25 m2:
40 Euro + TVA/m2
• stand peste 25m2: 38 Euro + TVA/m2
Nemembri ANAT:
• stand 6-12 m2:
50 Euro + TVA/m2
• stand 15-25 m2:
48 Euro + TVA/m2
• stand peste 25m2: 46 Euro + TVA/m2
* spațiul amenajat presupune constructie stand standard cu dotari: 1 masa, 2 scaune
si 1 cos de gunoi pentru fiecare 4 m2 contractati.

2. Chirie spatiu neamenajat:
•
•

membri ANAT: 30 Euro + TVA / m2
nemembri ANAT: 38 Euro + TVA / m2

Comenzi suplimentare:
-

pazie: 3 euro + TVA

-

pentru standurile neamenajate, branșamentul electric se va comanda si
achita direct la casieria CRAFT

TITLU PAZIE: ................................................................................
Contravaloarea participării la Târgul de Turism VACANȚA 2019 se va achita in lei, la cursul
BNR din ziua facturării, în termenul și conform facturii transmise de SC ANAT SERVICES
SRL, CIF RO 18452955, în contul nr.
RO26 BACX 0000 0001 3015 6001 deschis la Banca Unicredit, Sucursala Izvor.

Acest formular devine contract in momentul semnarii.
Tarifele sunt valabile pentru intreaga perioada de desfasurare a expozitiei.

In calitate de expozant la eveniment, declar pe proprie raspundere ca ma oblig la:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

plata tuturor eventualelor daune produse la eveniment;
pastrarea pe toata durata evenimentului a sarcinii de incarcare termica de sub 420 MJ/m 2;
restituirea spatiului expoztional în buna stare de funcţionare avută la preluare;
de a plăti ANAT Services valoarea de înlocuire a bunurilor în cazul în care în timpul închirierii acestea se
degradează sau pierd
de a nu subînchiria spatiile contractate şi bunurile din interiorul acesteia
de a respecta normele de protecţia muncii şi PSI şi de a păstra o conduită neprejudiciabilă pentru CCIAT
(ex: nivelul maxim admis este de 65 dB, neutilizarea băuturilor alcoolice, de a păstra spatiile si
echipamentele inchiriate în perfectă stare de curăţenie si functionare,aşa cum au fost preluate etc);
de a anunta de indata reprezentantii ANAT Services si CCIAT asupra aparitiei, pe parcursul desfasurarii
evenimentului, a unor eventuale situatii deosebite care ar putea aduce atingerea bunei desfasurari a
manifestarii;
respectarea regulilor cu privire la interdictia de a fuma in alte locuri decat cele special amenajate;
neefectuarea în spațiu a nici unei schimbari de distribuire, nici o demolare, nici o perforare a podelei și
nici o construcție fără acordul prealabil scris al ANAT Services si CCIAT. În cazul în care se vor efectua
astfel de operații fără acordul prealabil al ANAT Services si CCIAT, aceastea din urmă ma poate notifica
să aducă spațiul la starea inițială, iar dacă în termen de 5 zile de la primirea notificării beneficiarul nu se
va conforma, va fi obligat la plata de despagubiri în cuantum de 50 euro/zi.
utilizarea spațiului, instalațiilor de apă, electricitatii, canalizarii sau altor servicii de altă natura existente în
spațiu cu bună credință și numai pe riscul meu, și nu voi putea invoca raspunderea ANAT Services
CCIAT sub nici un titlu.

Semnatura si stampila....................................
Data:...........................................

Semnatura ANAT Services

Va multumim pentru fidelitatea dumneavoastra fata de serviciile oferite de societatea noastră. Acest formular este
intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea
dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare
care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor
date personale care va apartin, in scopurile si conditiile mai jos prezentate.
Prelucrarea datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre societatea ANAT
SERVICES SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in strada Horia Macelariu, nr. 59, ap. 401, sector 1,
013934, Bucuresti, telefon 021 321 19 08, e-mail: office@anat.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr. J40/3774/2006, avand cod unic de inregistrare RO 18452955. Prelucrarea datelor se va face pe baza
consimtamantului dumneavoastra, exprimat la finalul acestui formular, prin semnătură. Scopul general al
prelucrarii datelor este acela de presta servicii de organizare targuri si expozitii si consta in urmatoarele:
(i) “Scop ofertare/emitere contract de participare la targ” - prelucrarea datelor constand in: nume companie, cod
unic de inregistrare la Registrul Comertului, adresa, nume si prenume persoana de contact, telefon, e-mail,
semnatura.
(ii) “Scop Comunicari Comerciale” - prelucrarea datelor constand in: nume companie, nume si prenume persoana
de contact, e-mail, se va face pentru transmiterea de comunicari comerciale cu privire la ofertele, promotiile,
produsele si serviciile oferite de compania noastra.
Datele dumneavoastră nu fac obiectului unui transfer către terțe țări aflate în afara Uniunii Europene. Datele vor fi
stocate de catre ANAT SERVICES SRL, dupa cum urmeaza:
- Pentru “Scop ofertare/emitere contract de participare la targ”, pe durata contractului plus inca 2 ani de la
incetarea acestuia sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.
- Pentru “Scop Comunicari Comerciale”, pe durata contractului plus inca 1 an de la incetarea acestuia sau pana la
retragerea consimtamantului dumneavoastra.
Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal: (i)
să solicitaţi accesul la date, (ii) să solicitaţi corectarea datelor, (iii) să solicitaţi ştergerea datelor, (iv) să solicitaţi
restricţionarea procesării datelor, (v) să solicitaţi portabilitatea datelor, (vi) să vă opuneţi procesării datelor
dumneavoastră (inclusiv să vă opuneţi profilării şi, de asemenea, alte drepturi conectate cu luarea automată a
deciziilor), (vii) să vă retrageţi consimţământul şi să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere.
Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul
urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate la sediul nostru, (ii) la adresa de email: datepersonale@anat.ro sau (iii) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii, mentionata mai sus.
Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii,
precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus, la oricare din datele de contact
enumerate mai sus.
Daca sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, va rugam sa vă manifestați opțiunea în funcție
de scop, prin bifarea casutelor corespunzatoare scopului declarat și să semnați, astfel:
“Scop ofertare/emitere contract de participare la targ”

Da ☐ Nu ☐

“Scop Comunicari Comerciale”

Da ☐ Nu ☐

Lipsa acordului dumneavoastră ne pune în imposibilitatea de a presta serviciile aferente scopului în cauză.
Declar pe propria raspundere ca am vârsta de peste 18 ani, că aceste date personale îmi aparțin si că ele au fost
verificate de mine personal și sunt corecte, iar semnătura imi aparține.

Nume/Prenume:

SEMNATURA:

