ADEZIUNE CONTRACT

Agro Expo Bucovina

Nr._____________/_______________________

26 - 29 martie 2020
Locaţie: Iulius MALL Suceava

Camera de Comerț și Industrie Suceava
Str. Universității, Nr 15-17, 720229, Suceava, Județ Suceava, România
Tel: 0230 521 506|Fax: 0230 520 099|E-mail: office@ccisuceava.ro | www.ccisv.ro

DATELE FIRMEI
Firma:

E-mail:

______________________________________________________

__________________________________________________

Adresa:

Web:

______________________________________________________

__________________________________________________

Localitate:

CUI:

______________________________________________________

__________________________________________________

Județ:

Nr. înreg. În Reg. Com.

______________________________________________________

J______/______________/ _______

Persoana de contact:

Cont:

______________________________________________________

__________________________________________________

Telefon persoana de contact:
_____________________________________________________________

Director General:

__________________________________________________

TARIF DE ÎNREGISTRARE
Se va plăti și pentru fiecare firmă subexpozantă și include: 2 ecusoane,
promovarea generală a evenimentului;

TARIF

Nr. firme expozante

Valoare

1

2

=1x2

TARIF

Suprafața solicitată

Valoare

1

2

=1x2

250 LEI / Firmă

ÎNCHIRIERE SPAȚIU

145 LEI / mp

Spațiu interior amenajat (stand standard construit, minim 6 mp)
Spațiu interior neamenajat (minim 12 mp)
Spaţiu exterior brut

125 LEI / mp
60 LEI / mp

Total
La toate tarifele se adaugă TVA. Plata se efectuează până la data menţionată în
Regulamentul de Participare, în contul RO 93 RNCB 0234022703770001, deschis la BCR,
Sucursala Suceava. Calitatea de expozant se dobândeşte după semnarea contractului cu
organizatorul şi achitarea la termen a sumelor prevăzute în Adeziunea Contract.

= Valoare taxă de participare + Chirie
spațiu
= Total Anexa 1
= Total + Total Servicii
= Total General X 19%
= Total General + TVA

Total Servicii
Total General
TVA
Valoare
Contract
Tariful pentru standul standard construit include: chirie spaţiu, pereţi pe trei laturi, numele firmei pe pazie, 1 masă, 2 scaune, 1 coş de gunoi, mochetă.
Pentru standurile mai mari de 12 mp se asigură 4 scaune.

PROFILUL FIRMEI
Produse/Servicii prezentate: __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

TARIFE DIFERENȚIATE
Membrii Camerei de Comerț și Industrie Suceava beneficiază de un tarif redus între 5%.
Pentru înscrierea până la data de 31 ianuarie 2020 se va acorda un discount de 10%.

INSCRIPȚIE PAZIE
Atenție: nu mai mult de 25 de caractere!

Am luat la cunoştinţă şi suntem de acord cu Regulamentul de participare şi
Anexa 1 care fac parte integrantă din prezenta Adeziune – Contract şi plasăm
mai jos semnătura autorizată şi ştampila noastră oficială:

Nr. Stand

SPAȚIU ALOCAT
Suprafața (mp)
Dimensiuni

Manager de proiect

EXPOZANT:

ORGANIZATOR:

Director: _________________________________________
(nume şi prenume, semnătura şi ştampila)
Data:
_________________________________________

Director: _________________________________________
(nume și prenume, semnătura şi ştampila)
Data:
_________________________________________

Adeziunea Contract completată se returnează la C.C.I. Suceava în original sau prin fax/e-mail.

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, vă
aducem la cunoștință faptul că datele cu caracter personal înscrise în prezenta cerere formulată în temeiul prevederilor art. 4
litera l) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007 se prelucrează în conformitate cu dispozițiile legale privind
activitatea/atribuțiile/funcțiile camerelor de comerț și cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
În scopul aducerii la îndeplinire a obligațiilor izvorâte din prezenta cerere, precum și în scop statistic, Camera de Comerț
și Industrie Suceava prelucrează următoarele date cu caracter personal aparținând solicitantului și reprezentanților legali ai
acestuia, respectiv: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de fax.
Dintre datele cu caracter personal sus-menționate, Camera de Comerț și Industrie Suceava va prelucra numai acele
date care sunt strict necesare pentru prestarea serviciilor în cauză.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor,
dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și la procesul decizional individual
automatizat. Totodată, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresată Camerei de
Comerț și Industrie Suceava. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului de protecția datelor din cadrul
Camerei de Comerț și Industrie Suceava cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@ccisuceava.ro sau la
următoarea adresa de corespondență: Str. Universității, Nr. 15-17, 720229, Suceava. De asemenea, vă este recunoscut dreptul
de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.
Camera de Comerț și Industrie Suceava are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul
specificat, datele personale furnizate, cu ocazia solicitării de servicii.
În conformitate cu statutul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, prezentul formular poate ține loc adeziunii de
membru.

Nume și prenume: ______________________________

Data: ____________________

Semnătura: _______________________________

