KARTA ZGŁOSZENIOWA
JARMARK ŚWIĄTECZNY
(stoisko rękodzielnicze)
14 grudnia 2019 r., Plac Odnowy Wsi Suszec
ORGANIZATOR:
 Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43 -267 Suszec
e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl, tel.: 32 212 44 91 wew. 21
 Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43 -267 Suszec
 Gminny Ośrodek Sportu, ul. Szkolna 130A, 43 -267 Suszec
Imię i nazwisko wystawcy:
Nazwa firmy:
NIP:
Dane do kontaktu – telefon:
Rodzaj asortymentu:

INFORMACJE:
 miejsce: Plac Odnowy Wsi Suszec
 godziny otwarcia Jarmarku Świątecznego dla kupujących:
14 grudnia 2019 od godz. 14:00
 rozkładanie stoisk odbędzie w dniu 14 grudnia 2019 od godz. 10:00 do godz. 12:00,
 Organizatorzy zapewniają każdemu Wystawcy komplet: ławostół + 2 ławki, zadaszoną przestrzeń,
ciepłą kawę/herbatę oraz dostęp do energii elektrycznej,
 Wystawcy proszeni są o ustawienie swoich samochodów we wskazanym przez Organizatora miejscu
(wyznaczony parking),
 Organizator nie pobiera opłaty za stoisko,
 warunkiem
przyjęcia
zgłoszenia
Wystawcy
stoiska
rękodzielniczego
jest
uczestnictwo
w Jarmarku Świątecznym we wskazanych godzinach,
 podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zobowiązaniem na prowadzenie stoiska we wskazanym
terminie,
 podpisaną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
w terminie do 2 grudnia 2019 r.,

….…………..………………………………..
podpis Wystawcy










Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22;
Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Saternus, kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: tomasz@kulturasuszec.pl;
Celem przetwarzania danych jest prowadzenie własnego stoiska rękodzielniczego podczas Jarmarku Świątecznego.
Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w Jarmarku, następnie przechowywane w archiwum przez okres
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia
16.09.2002 r.;
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenie własnego stoiska rękodzielniczego podczas
Jarmarku Świątecznego. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
wystawienia stoiska.

