
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY

PREZENTACJE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
15 czerwca – 16 czerwca 2019

Imię i nazwisko / pełna nazwa instytucji/ firmy: 

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

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

Adres: ….............................................................................................................................................................

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

Telefon kontaktowy: …......................................................................................................................................

adres e-mail: …...................................................................................................................................................

www. …................................................................................................................................................................

Osoba do kontaktu: ….......................................................................................................................................

Rodzaj działalności/ asortymentu: 

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

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

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

□ Stoisko własne (namiot, zadaszenie, foodtruck, autosklep)* o wymiarach: ………………………………..………….……

□  drewniany domek wystawienniczy o wymiarach 3 x 2 metry (ilość ograniczona patrz Regulamin §5)

Wymagania techniczne:

 (moc  prądu  do  obsługi  niezbędnych  urządzeń  elektrycznych  np.  kasa  fiskalna,  kuchenka  mikrofalowa,
lodówka, chłodziarka)
…..........................................................................................................................................................................

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

Dzień wystawiania: od …............................................... do …...........................................



- Podpisanie karty zgłoszenia obliguje do obecności podczas Prezentacji Produktów Tradycyjnych we Wschowie
- w przypadku wycofania się z udziału w Prezentacjach prosimy o pisemne odwołanie oferty uczestnictwa. Odwołanie oferty uczestnictwa
w Prezentacjach Produktów Tradycyjnych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (do dnia 05.05.2019 roku). Za formę
pisemną uważa się list przesłany pocztą, list w formie elektronicznej, a także oświadczenia przesłanego faksem. 
- Kartę Zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ckir@gminawschowa lub pocztą. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator 
dokonuje
weryfikacji asortymentu dopuszczając lub nie do sprzedaży podczas Prezentacji Produktów Tradycyjnych

Niniejszym podpisem:
- potwierdzamy warunki uczestnictwa,
- akceptujemy regulamin Prezentacji Produktów Tradycyjnych we Wschowie
- Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych i reklamowych
    TAK*        NIE*

* niepotrzebne skreślić

…....................................            ….....................................................
             Data                                         CZYTELNY PODPIS

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji
zadań wynikających ze statutu CKiR, 

-  dla  celów wypełniania  obowiązków prawnych ciążących  na  administratorze  na podstawie  
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

               ………………………………..
(data, podpis)

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  ww.  celach  jest  Centrum  Kultury  
i Rekreacji we Wschowie 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
-  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00  –  193
Warszawa.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..
(data, podpis)



Zgodnie z art.  13 ust. 1 i  ust. 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)  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  jest: Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa, 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w  zakresie  działania  do  Centrum  Kultury  i  Rekreacji  we  Wschowie,  a  także  przysługujących
Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  
Osobowych na adres poczty elektronicznej barbara.starczewska@cbi24.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  są  wyłącznie  na podstawie  wcześniej  udzielonej  zgody  
w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z  przetwarzaniem danych w celach o których  mowa w pkt  4  odbiorcami  Pani/Pana
danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, do realizacji celów
określonych  w pkt  4,  a  po  tym czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez  przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 c)  prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  prawo  do  bycia  zapomnianym),  
w przypadku gdy:

- dane nie są  już  niezbędne do celów, dla  których dla  których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która

jest  podstawą  przetwarzania  danych  i  nie  ma  innej  podstawy  prawnej  przetwarzania
danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:



- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych,  do  czasu
ustalenia  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  administratora  są  nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do  przenoszenia  danych  –  w przypadku gdy  łącznie  spełnione  są  następujące
przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej  z  osobą, której  dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych  przez  Administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające  ochrony  danych  osobowych,  w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma  charakter
dobrowolny.

9. W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa się  na  podstawie  zgody  osoby  na
przetwarzanie  danych  osobowych  (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do
cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z  obowiązującym
prawem. 

10. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.

..………………………………………….
(podpis osoby informowanej)      


