Zgłoszenie udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym
w Lwówku Śląskim 21-22 grudnia 2019 r.

imię, nazwisko, adres wystawcy
opis asortymentu
e-mail
telefon
moc przyłącza elektrycznego (w KW)
Zgłaszam udział w Jarmarku (w jednej lub dwóch kratkach wpisać „tak”).
21 grudnia (sobota)
22 grudnia (niedziela)
Zamawiam stoisko/a o wymiarach 2m x 1m przygotowane przez organizatorów
w pomieszczeniach ratusza.
Ilość zamawianych stoisk
Posiadam własny namiot (lokalizacja stoiska na Placu Wolności przed ratuszem).
Wymiary namiotu (długość x głębokość)

Uwagi do organizatorów:
___________________________________________________________________________

_______________________________
data i podpis
Zgłoszenie udziału w jarmarku proszę kierować do Lwóweckiego Ośrodka Kultury
(59-600 Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza 5, telefon 75 782 4532, faks 75 782 4531,
e-mail lok@lwowekslaski.pl ) w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!
BEZ DOŁĄCZONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KARTA ZGŁOSZENIA NIE BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ PRZY PRZYZNAWANIU MIEJSC!

…………………….……………………., dn. …………………………….

…………………………………………….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych
osobowych.
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.
Lp.

Zakres danych - zgoda

1

Cel przetwarzania

Wizerunek

Strona internetowa, portale
społecznościowe -realizacja
wymogów własnych

Imię i nazwisko, adres,
email, numer telefonu

Dokumentacja z organizacji
imprez - realizacja
wymogów ustawowych

2

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

LOK

LOK

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:
•

Administratorem danych jest Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim z siedzibą w przy ul. Przyjaciół
Żołnierza 5, 59-600 Lwówek Śląski,

•

Inspektorem ochrony danych w Lwóweckim Ośrodku Kultury w Lwówku Śląskim jest Pan Zbigniew Ruta, tel. 757824532, e-mail lok@lwowekslaski.pl

•

Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami,

•

Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,

•

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku
Śląskim lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych,

•

Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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,

•

Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,

•

Dane podaję dobrowolnie.

………………………..……………………………..……………….……………
(data, podpis - imię i nazwisko)

