Organizator: Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 4,
89-600 Chojnice, tel. 52 397 05 97, fax. 52 397 36 75,
e-mail: promocja@chojnice.pl, www.promocja.chojnice.pl
ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW – CHOJNICE - Park Tysiąclecia
6 lipca 2019 r. (sobota)
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA – JARMARK KASZUBSKI
I.

Twórca ludowy*, Artysta *,
Fundacja, Stowarzyszenie, Koło Gospodyń, Jednostka Samorządowa

II.

Rękodzielnik**

Ad. III Działalność gospodarcza: powierzchnia podstawowa 9 m2 - koszt 150,00 zł /
każdy kolejny m2 dodatkowa opłata 10 zł
........... szerokość metrów x ..............głębokość metrów = ............. m2 x = …………………
kolor namiotu/stoiska ...........................
Zapotrzebowanie na energię elektryczną o mocy:……………………
Dane do faktury:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________

III.

Działalność gospodarcza

Uczestnik: .............................................................................................................................

Zgłoszenie należy przesłać w oryginale do dnia 07.06.2019r. na adres organizatora wraz ze
zdjęciami stoiska, wyrobów.
Opłaty do dnia 14.06.2019r. na konto wskazane w regulaminie po akceptacji zgłoszenia.
Uwaga organizator nie zapewnia wyposażenia stoiska (namiotu, stołów, krzeseł itp.)
Uczestnik chcący korzystać z energii musi posiadać kabel zasilający 40m

Adres (ulica, kod, miejscowość):………...............................................................................
Telefon ....................................................e-mail:...................................................................
Asortyment na stoisku : ..................................................................................................... ....

____________________________________________________________________________
Ad. I. Stoisko bezpłatne z zastrzeżeniem: * Stoisko dla Twórców Ludowych i Artystów posiadających
legitymację twórcy, dyplom szkoły lub uczelni plastycznej, legitymację związku artystów plastyków lub
innego dokumentu jest bezpłatne (należy dostarczyć kopię dokumentu), jeżeli osoby te prowadzą
działalność gospodarczą zobowiązane są zaznaczyć pkt. III

........... szerokość metrów x ..............głębokość metrów, kolor namiotu….………………….
__________________________________________________________________________
Ad. II. Rękodzielnik: powierzchnia pod własne stoisko – 50,00 zł za stoisko

........... szerokość metrów x ..............głębokość metrów

Oświadczam, że zaznajomiłam/em się z Regulaminem Jarmarku i akceptuję go w całości.
Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji
wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadającego pełnomocnictwa. Nadesłanie niniejszej karty zgłoszenia jest
równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w Imprezie uwzględniając warunki zawarte w Regulaminie Imprezy.
Miejscowość i data………………………

…………………………………………………………
Czytelny i własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektyw 95/46 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.
Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Promocję Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. z siedzibą
w Chojnicach, ul. Stary Rynek 4 lub upoważnioną przez nią instytucję wyłącznie w celach realizacji imprez
organizowanych i współorganizowanych przez Promocję Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. oraz promocji mojej firmy,
twórczości i samej imprezy w sposób przyjęty (prasa, radio, telewizja, plakaty, internet itp.)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wielokrotne (nieograniczonego ilościowo, czasowo i
terytorialnie) publikowanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video związanych z moim wizerunkiem
oraz mojego stoiska przez Promocję Regionu Chojnickiego Sp. z o. o., korzystania z mojego wizerunku w publikacjach
oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/ kanałów i środków masowego przekazu. Zgody niezbędne do
realizacji umowy.

kolor namiotu/stoiska ...........................
Miejscowość i data……………………………………..

Zapotrzebowanie na energię elektryczną o mocy:……………………

…………………………………………………………………………

Czytelny i własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie

** Rękodzielnik prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest zaznaczyć pkt. III

1

1)Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. z
siedzibą w Chojnicach przy ul. Stary Rynek4, 89-600 Chojnice
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się:
• listownie na adres: Stary Rynek 4 , 89-600 Chojnice lub telefonicznie pod numerem 784 384 772.
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących
celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres,
przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też
na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Uwagi Organizatora: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Akceptacja stoiska:

TAK

NIE

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.

Miejscowość i data ..............................

…….....................................................
Czytelny i własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie
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