
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY 

 

Jarmark Cysterski 

i Inscenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem 

30-31.07.2022 

 

 

Nazwa wystawcy / firmy / imię, nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Adres (ulica/ kod pocztowy / miejscowość): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Kontakt (tel. / e-mail): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

NIP: …………………………………………… 

 

Asortyment oferowany przez wystawcę: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zapotrzebowanie na podłączenie do prądu:* 

 

 

• TAK (Jakiej mocy? Jaki rodzaj odbiorników?) 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Wystawca jest zobowiązany do posiadania własnych przedłużaczy, rozgałęźników itp.  

 

• NIE 

 

Wielkość stoiska:* 

 

• 3 m x 3 m  

 

• Inny rozmiar (Jaki?) …………………………………………………………………. 

 

Wystawca jest zobowiązany do posiadania m.in. własnych namiotów, wyposażenia, stołów, 

krzeseł itp.  

 

Udział w imprezie (preferowany udział wystawcy w 2 dniach):* 

 

30.07.2022 (sobota)  

 

31.07.2022 ( niedziela) 

 

* (właściwe zaznaczyć i uzupełnić wymagane informacje) 



 

 

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych podczas imprezy (imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres email):  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

INNE INFORMACJE: 

 

✓ Organizator nie pobiera opłaty od wystawcy. 

✓ Organizator nie zapewnia namiotów i wyposażenia stoisk. 

✓ Wystawcy są zobowiązani do gotowości ze stoiskiem w sobotę w godzinach                                 

12:00 - 20:00,  w niedzielę w godzinach 11:00 - 17:00 

✓ Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w imprezie i wystawienia stoiska jest 

dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia . 

✓ Obowiązuje limit przyjmowanych zgłoszeń wystawców podczas ww. imprezy. 

✓ Decyzję o przyjęciu wystawcy podejmuje Organizator, który potwierdza zgłoszenie 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

✓ Wystawcy zobowiązani są do posiadania wszelkich dokumentów i sprzętu niezbędnego 

do prawidłowego funkcjonowania stoiska np.: zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

niezbędnych zezwoleń i koncesji, wszystkich pozostałych zezwoleń niezbędnych do 

prowadzenia działalności gospodarczejw świetle prawa obowiązującego w Polsce, 

uzyskanych własnym staraniem i na własny koszt podmiotu prowadzącego działalność. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie w/w warunków. 

✓ Wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą podczas wydarzenia ponosi wystawca. 

✓ Przyłączanie stoisk z zapotrzebowaniem na prąd ze względów bezpieczeństwa będzie 

odbywać się wyłącznie w obecności uprawnionego elektryka wskazanego przez 

Organizatora. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wystawcy podczas wydarzenia, 

szczególnie pod względem asortymentu. W przypadku niezgodności z kartą zgłoszenia, 

organizator może cofnąć akceptację na wystawienie stoiska.  

 

 

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

 

Miejscowość, data                       Pieczęć firmowa  Czytelny Podpis                          

 

Zgłoszenia proszę przesyłać/dostarczać na adres: Urząd Miejski w Koronowie,                                       

ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 18, 86-010 Koronowo lub mailowo na adres: 

promocja@um.koronowo.pl 

Kontakt w sprawie stoisk: Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Urząd Miejski                          

w Koronowie, tel. 52 3826 404 

mailto:promocja@um.koronowo.pl


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników/wystawców  

na imprezie plenerowej,  

której organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, reprezentowany przez 

Dyrektora. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kierować do Inspektora 

Ochrony Danych powołanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie                     

w następujący sposób - listownie na adres korespondencyjny: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo z dopiskiem: 

„Inspektor Ochrony Danych”, przez e-mail: iod@mgok.koronowo.pl; telefonicznie, pod 

numerem telefonu : (052) 382-25-04; osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna 

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji i obsługi wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

194) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b) realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Koronowie obowiązków określonych przepisami prawa, 

również wtedy gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego                         

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej z związku 

z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w celu  ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. d RODO; 

c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony, ochrony roszczeń oraz realizacji 

działań reklamacyjnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

stosownych umów, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych                                    

na podstawie przepisów prawa, organ samorządu terytorialnego - Wydział Obsługi 

Przedsiębiorczości i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie (współpraca w celu 

obsługi przyjmowania zgłoszeń uczestników/wystawców). 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,  

a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,                                     

w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                 

i archiwach. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość 

dostępu  

do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

mailto:kostecka@ido.edu.pl


 

 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych 

uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora 

lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo. W przypadku nie 

podania danych osobowych konsekwencją może być brak możliwości realizacji celu. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi                     

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Przekazywanie danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani                                       

do organizacji międzynarodowej 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


