KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
18 GRUDZIEŃ 2021 r. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Imię i nazwisko /
pełna nazwa firmy
Adres, NIP

Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Faks:

www:

e-mail:

Branża
(należy dokładnie opisać prezentowany
asortyment,
ze wskazaniem rodzaju produktów
oraz określeniem miejsca pochodzenia
produktu
i sposobu produkcji)

*niepotrzebne skreślić
Drewniany domek CKiS
(liczba domków ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń )

TAK*

NIE

Stoisko własne:

TAK*

NIE

Wymiary stoiska własnego
(szerokość/długość)

*niepotrzebne skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, dalej CKiS;
2. Inspektorem ochrony danych w CKiS jest Jacek Wojtania (e-mail: jacek@ckissepolno.com.pl lub tel. 606227259);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym w dniu 18grudnia 2021r., na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3), Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny organizacyjnie w związku z przeowadzeniem Jarmarku Bożonarodzeniowego
w dniu 15 grudnia 2018r., oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami .
7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestowania jako uczestnika jarmarku.
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości treści w niej zawarte.
- Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego w Sępólnie Krajeńskim
(Regulamin dostępny na stronie www.ckissepolno.com.pl) i przyjmuje do wiadomości jego stosowanie podczas trwania Jarmarku.

Termin zgłaszania: do dnia 10 grudnia 2021 r.

.................................................................................................
(data, pieczęć, czytelny podpis)

