
 KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY   
 Srebrnogórski Jarmark Bożonarodzeniowy 2022

03.12.2022

(Kartę Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać na e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl lub pocztą na adres : 
GOKSiR, ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra)

ORGANIZATOR JARMARKU: Gmina Stoszowice, Sołectwo Srebrna Góra, GOKSiR Stoszowice z/s
Srebrna Góra

UCZESTNIK – WYSTAWCA : Imię i nazwisko / nazwa firmy 

.....................................................................................................................……………………………… 

Adres:
Ul.  ………………...………………………   miejscowość:………………..………………………..
kod:  …………………… NIP:  ...............................................… REGON:  ……………………………..
……………………………………  www.……………………....…….  Tel:  .......................................
Email:……………………………...

Adres do korespondencji:  …………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca: ……………………………………. tel. kom : …………………………………….
 
Rezerwacja stanowiska ( wymiary stanowiska) …………………………………………………………
Dokładny opis produktów /asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu:  
………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………...………………………
Zgłoszenie do 20.11.2022 r.  
Udział  w Jarmarku jest  bezpłatny pod warunkiem dostarczenia karty zgłoszeniowej  do 20.11.2022r.
Kartę zgłoszenia należy wysłać e-mail lub pocztą. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona
weryfikacji asortymentu i zadecyduje o udziale w Srebrnogórskim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny. Kar-
ty Zgłoszenia nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę.  Po dokonaniu akceptacji Or-
ganizator przesyła e-mail lub pocztą - Potwierdzenie Udziału. 
 
Na podstawie art. 13 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 spra -
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych.

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.

1. ZAKRES: Imię i nazwisko, wizerunek CEL: Strona internetowa, BIP, portale  społecznościowe-realizacja wymogów własnych: ODBIORCY: GOKSiR

2. ZAKRES: imię i nazwisko, wizerunek CEL: Dokumentacja z organizacji Jarmarku – realizacja wymogów ustawowych ODBIORCY: GOKSiR

 Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso -
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że: 

● Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w przy ul. Letniej 10, 57-215 Srebrna Góra,

● Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach jest Pani Ilona Jakóbik, tel. 74-8164552, e-mail biuro@goksir.stoszowice.pl

● Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi celami,

● Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,

● Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych,

● Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię -
ciem,

● Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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 uchy -
lenia dyrektywy 95/46/WE,

● Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,

● Dane podaję dobrowolnie.

Data zgłoszenia ………………………     podpis i pieczęć zgłaszającego ………………………………..
* niepotrzebne skreślić  

mailto:biuro@goksir.stoszowice.pl
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