
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

JARMARK ŚWIĄTECZNY 

Jeziorany 

22 grudnia 2019 r. 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 

ul. M. Konopnickiej 4 

11-320 Jeziorany 

tel. 89 71 81 216 

e–mail: mok.biuro@wp.pl 

 

 

Zgłaszający:................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................ 

(Pełna nazwa firmy/placówki, imię i nazwisko wystawcy) 
Adres (do umowy): 

ul.........................................................kod......................miejscowość............................ 

NIP.........................................REGON....................................www................................ 

tel................................................e-mail...................................... 

Osoba reprezentująca..................................................... 

tel.......................................... 

Prosimy o opisanie i podanie asortymentu: rodzaj, produkcja własna: 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Czy posiada Pan/Pani własne 

stoisko, jeśli tak, to jakie? 
 

Czy na stoisku będzie 
potrzebny prąd? (proszę podać 

liczbę kW lub wymienić 

podłączane urządzenia) 

 

Ile potrzebuje Pan/Pani 

miejsca 

na stoisko?(proszę podać w 

metrach bieżących) 

 

Czy potrzebuje Pan/Pani  

stołu? 

 

 

Czy potrzebuje Pan/Pani 

zadaszenia?* 
*gmina zapewnia ograniczoną liczbę 

 

 

Kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem lub pocztą do dnia 13.12.2019r. Na podstawie Karty Zgłoszenia 

Organizator przygotuje umowę użyczenia stoiska i wyrazi zgodę na sprzedaż asortymentu  podczas 

Jarmarku. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu 

organizacji Jarmarku Świątecznego. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

1)administratorem w/w danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany, 
2)kontakt z inspektorem ochrony danych – mok.biuro@wp.pl 
3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony - na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
4)dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom, 
5)dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz przewidziany w przepisach prawa, 
6)przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego, 
7)przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych i usunięcia swoich danych; jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
8)podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie 

umowy. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 

 

          .................................                                  ..………............................................... 

              data zgłoszenia                                         podpis i pieczęć zgłaszającego 

 

mailto:mok.biuro@wp.pl

