
KARTA ZGŁOSZENIOWA – STOISKO KOMERCYJNE
JARMARK WIELKANOCNY BARDO

Niedziela Palmowa, 2 kwietnia 2023 roku

  1. STOISKO KOMERCYJNE
 2. DANE WYSTAWCY/ FIRMY:
 A - nazwa wystawcy 

 
 
 
 

 B – asortyment:

 C – osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

 D – telefon / e – mail

 3. ZAPOTRZEBOWANIE:
 ⃞    miejsce na stoisko/ własny namiot, wymiary namiotu: .........x..........m
 ⃞   namiot 
 ⃞   stolik

 
 * proszę zaznaczyć odpowiednie pola lub uzupełnić dane

                                                                      
                                                                                    data i podpis:...........................................................

 



................................
IMIĘ I NAZWISKO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:

imienia, nazwiska, adresu, numeru konta bankowego oraz numeru telefonu w

celu zakwalifikowania się do udziału w Jarmarku Wielkanocnym w Bardzie

jako wystawca. 

        ..................................
data i czytelny podpis 

 
Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO,
informujemy iż:
1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie z
siedzibą przy ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478 oraz Centrum Kultury i
Biblioteka w Bardzie z siedzibą przy ul. Kolejowej 12, 57-256 Bardo, tel. 74 8 170 827.
2.Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail
iod@bardo.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a. w celu
zakwalifikowania się jako wystawca podczas Jarmarku Wielkanocnego w Bardzie.
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane :
·Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą interes prawny lub
faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy
Sądowi, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym.
·Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia.
·Innym podmiotom zgodnie z zadaniami wynikającymi z organizacji wydarzenia, przy
zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w
zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.
5.     Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny ro realizacji
zadania.  
6.Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem; 
7.Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do
zakwalifikowania się jako wystawca Jarmarku Wielkanocnego. W przypadku nie podania
danych osobowych nie będzie możliwe zakwalifikowanie się jako wystawca do Jarmarku
Wielkanocnego w Bardzie. 
8.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9.Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
 

....................
podpis 

 

mailto:iod@bardo.pl

