ZGŁOSZENIE STOISKA
FESTIWAL CZEREMCHA WIELU KULTUR I NARODÓW 2021
1. metraż stoiska (dokładne wymiary długość ........ m x głębokość ........ m )
2. termin udziału w festiwalu 23 - 25.07.2021
3. rodzaj asortymentu ( dokładny opis )

4. dane firmy lub osoby (jeśli potrzebujecie Państwo faktury prosimy o
informację i podanie dokładnych danych)

5. czy posiadają Państwo własny namiot czy korzystają z naszych stoisk
( zadaszone miejsce ze stołem)
□ własny namiot
□ stoisko organizatora
6. Podłączenia do prądu - tylko 220 V ( przedłużacze we własnym zakresie
minimum 20 m długości - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody wynikające z wadliwych przedłużaczy).
□ tylko oświetlenie
□ oświetlenie i dodatkowe urządzenie elektryczne ( jakie urządzenie, moc
urządzenia)

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych
danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia udziału w jarmarku rękodzieła
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze z
siedzibą w Czeremsze, ul 1-go Maja 77. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia
zgłoszenia udziału w jarmarku oraz organizacji jarmarku na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6
ust 1 pkt a RODO).
2.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań.
3.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust.
1.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej
GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi
udział w jarmarku rękodzieła.
8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające
nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.

7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM WYSTAWCÓW

…………………………….
Data

………………………………………….
czytelny podpis wystawcy

