
KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY

Jarmark Świąteczny 04 grudnia 2022 r.

Pełna nazwa firmy

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Numer telefonu

Adres e-mail

Branża
(opis prezentowanego asortymentu:
zabawki, gastronomia, dekoracje itp.)

Rozmiar namiotu

Zapotrzebowanie energii
elektrycznej w stoisku

Wypełniając i podpisując KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY, oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

UWAGA! ZŁOŻENIE KARTY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYDZIELENIEM MIEJSCA!

………………………………………………
(data, pieczęć i czytelny podpis)

Sprzedaż odbywać się będzie na wolnym powietrzu – Stadion „PILAWA” w Kobylinie.
Wystawca we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt potrzebny do ekspozycji, dekorację stanowiska, namioty
itp.

Wypełnioną  KARTĘ  ZGŁOSZENIA  WYSTAWCY  należy  dostarczyć  w  nieprzekraczalnym  terminie  do
18  listopada  2022  r.  do  siedziby  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Kobylinie  w  jeden  ze  wskazanych  poniżej
sposobów:

1. Pocztą tradycyjną na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie
ul. Strzelecka 10
63-740 Kobylin

2. Osobiście w siedzibie GOK Kobylin – ul. Strzelecka 10
(poniedziałek - piątek / godzina 8.00-16.00)

3. Wysyłając e-mail z dopiskiem w tytule JARMARK ŚWIĄTECZNY – WYSTAWCA na adres:
gok@kobylin.pl
(tylko w przypadku zeskanowania KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY)

W razie pytań, bądź wątpliwości, szczegółowe informacje udzieli Dyrektor GOK Anna Rowicka (tel.: 508106928,
gok@k  obylin.pl)



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników rajdu jest  Gminny Ośrodek Kulturyw Kobylinie,  ul.  Strzelecka 10,  63-740
Kobylin. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: kas5@poczta.onet.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się  będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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.  Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  rajdu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody
uczestników.  Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne do udziału  w  rajdzie  i  ubezpieczeniu  jego
uczestników.
4.  Organizator  będzie  zbierał  od  uczestników  następujące  dane:  a)  imię  i  nazwisko,  b)  telefon,  c)  adres  zamieszkania  ,  c)  pesel
5. Uczestnikom Rajdu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści  swoich danych oraz przysługuje prawo do
sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz
przenoszenia  danych.  W celu skorzystania  z przysługujących praw należy  skontaktować  się  z Organizatorem Rajdu dostępnym pod
adresem  e-mail:  gok@kobylin.pl
6.  Uczestnikom  rajdu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (PUODO).
7.  Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  rajdu  są  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  poddawane
profilowaniu.
8.  Dane  uczestników  będą  przetrzymywane  przez  10  dni  po  zakończeniu  rajdu.
W  sytuacji,  gdy  okaże  się,  że  któryś  z  uczestników  rajdu  był  zakażony  Covid  19,  dane  te  zostaną  przekazane  do  Stacji  Sanitarno
Epidemiologicznej w Krotoszynie.
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