
KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w Bielawskim Jarmarku Wielkanocnym 

10.04.2022r.  

STOISKO WYSTAWIENNICZE 

Dane Wystawcy (imię i nazwisko, nazwa, adres): 

 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail): 

 
 
 

Rodzaj wystawianych produktów: 

 

Liczba uczestników na stoisku: 

 
 
 

 

Jestem w stanie zorganizować swój namiot: 

TAK     Wymiary namiotu: 

NIE 

Ja niżej podpisany/-a:  

 

……………………………………………………………………………………… 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. 

Pisemne potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz 

filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych; 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wpisania na listę wystawców Jarmarku 

oraz organizacji imprezy. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a,    

58-260 Bielawa, reprezentowany przez dyrektora Pawła Brzozowskiego 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie jest Karolina 

Englard. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania i archiwizacji imprezy organizowanej 

przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie (wizerunek) na podstawie art.6 ust. 1 pkt. A (zgoda) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sportowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz 

wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych 

osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 

międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą 

zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzenia kopii zapasowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 

kwietnia 2016r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w 

imprezie organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. 

9. Pani/Pana danie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 


