
Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym 
w Lwówku Śląskim 2023 r. 

 
Imię: 
…………………………………………………………………………….……………………………………………. 
Nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Asortyment na stoisku:  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zgłaszam uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym: 
 
1 kwietnia (sobota) – tak/nie* 
2 kwietnia (niedziela) – tak/nie* 
 
Zamawiam stoisko przygotowane przez organizatorów w hali namiotowej 
(powierzchnia wystawiennicza jednego stoiska  w hali:  2m x 1m). 
 
Ilość zamawianych stoisk w hali namiotowej: …………    
 
Oczekiwana moc przyłącza elektrycznego: ………… kW. 
 
================================================================ 
 
W przypadku braku stoisk w hali namiotowej proszę o przyznanie miejsca  
na placu handlowym (posiadam  własne stoisko/namiot). 
Wymiary posiadanego  stoiska/namiotu:  długość ………….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 20 marca 2023r. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność  zgłoszeń. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

mailto:lok@lwowekslaski.pl


………………………………………., 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. 
Zakres danych: Imię i nazwisko, wizerunek; Cel przetwarzania: Strona internetowa, 
realizacja wymogów własnych; Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: LOK 
Zakres danych: Imię i nazwisko, wizerunek; Cel przetwarzania: Dokumentacja z organizacji 
imprez - realizacja wymogów ustawowych; Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: LOK 
Zakres danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail; Cel 
przetwarzania: Dokumentacja organizacji imprez - realizacja wymogów ustawowych; 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: 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 przy 

ul. Przyjaciół Żołnierza 5, 59-600 Lwówek Śląski, 
• Inspektorem ochrony danych w Lwóweckim Ośrodku Kultury w Lwówku Śląskim jest Pan 

Zbigniew Ruta, tel. 75 782-45-32, 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) 


