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ZAPRASZAMY NA TARGI

TARGI BUDOWNICTWA
59 MIĘDZYNARODOWE

Na targach:
innowacje, premiery rynkowe i sprawdzone rozwiązania budowlane,

nowoczesne systemy grzewcze i instalacje dla komfortu cieplnego, 
oszczędności energii, dofinansowania i dotacje.

STREFA DOBRYCH WNĘTRZ

Duży wybór najnowszych technik grzewczych, fotowoltaiki i OZE

Możliwość porównania ofert, cen oraz zasięgnięcia opinii i porad ekspertów

SEMINARIUM Dom Ciepły i Przyjazny - dla budujących lub planujących budowę

E-Zaproszenie uprawnia do bezpłatnego wstępu na targi, 
po wypełnieniu Ankiety Epidemiologicznej i oddaniu jej przy wejściu. 

Ankieta dostępna na targibielskie.pl 

oraz w punktach informacyjnych przy wejściu.

1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring 

potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz sprzedaż 

biletów i organizacja wydarzenia kulturalnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. E 

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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w celu związanym z 

uczestnictwem w wydarzeniu oraz w celach marketingowych i 

statystycznych jest Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka z 

siedzibą w Bielsku-Białej ul. Sixta 5, z którym można się skontaktować:

email:: biuro@targibielskie.pl; tel. +48 33 811 93 20 lub korespondencyjnie na 

adres jak wyżej.

3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu 

Inspektorowi Sanitarnemu. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w 

zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii oraz w 

zakresie danych przetwarzanych w procesie rejestracji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.

5. Ma Pan/Pani pełne prawo do ich usunięcia po upływie wskazanych 

okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak 

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych.

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA
Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Oddanie Ankiety w Punkcie informacyjnym uprawnia do bezpłatnego wstępu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia Ankiety uczestnik nie 

może wziąć udziału w wydarzeniu.

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………..................

2. E-mail  …………………………………………………………………………………………..................

3. Tel.       …………………………………………………………………………………………..................
Powyższe dane prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Oświadczam, jako osoba zamierzająca odwiedzić wydarzenie, że:

  zapoznałem/łam  się i akceptuję regulamin dla zwiedzających; 

  wyrażam zgodę na pomiar temperatury w chwili wejścia na targi;

  w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam  kontaktu z osobą z potwierdzonym 

zakażeniem COVID-19  lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu 

COVID-19 lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona 

na kontakt z osobą zarażoną.

………………………....          …………………………………………………………………………
        Data     Podpis

Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 220 
tel. +48 33 811 93 20
www.targibielskie.pl

ORGANIZATOR

PATRONATY BRANŻOWE

Polski Instytut Budownictwa 
Pasywnego i Energii Odnawialnej

Beskidzka Izba 
Gospodarcza

Czesko-Polska Izba 
Handlowa

Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych Oddział 
w Katowicach

Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych
Beskidzki Oddział w Bielsku-Białej

PATRONAT HONOROWY:

 Prezydent Miasta Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski

 
Jerzy Buzek,  Premier RP 1997 – 2001, 
Przewodniczący PE 2009 – 2012, 
Poseł do PE od 2014 roku

Targi to oszczędność czasu - wszystko w jednym miejscu

11-13 marca 2022, Bielsko-Biała
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