
                                 Zgłoszenie udziału w prezentacji plenerowej 

Wodny świat      Szeroko na Wąskiej 2022 

 

imię i nazwisko    ……………………………………………..………………..……………………… 
 

telefon…………………………….………………………………      e-mail …………………………………………………………….… 
 

 

Co prezentuję:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

    

Czy zgłaszam stoisko handlowe?      

   

TAK       - opłata jarmarkowa do 12 sierpnia na konto MOK – podczas wystawy trzeba mieć dowód wpłaty. 

 

NIE    - bez opłat 

 

Czy potrzebuję krzesło, płot, sztalugę albo stół?  Prosimy wymienić, co i ile sztuk: 
 

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

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Plenerowej Prezentacji „Szeroko na Wąskiej 

2022” i akceptuję zawarte w nim postanowienia                               

 

 
 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: 

Mosiński Ośrodek Kultury z siedzibą w Mosinie, ul. Dworcowa 4, w celu organizacji plenerowej 

prezentacji „Szeroko na Wąskiej 2022” 

 

 

2. Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronach internetowych Mosińskiego 

Ośrodka Kultury.  

 

 

 

3. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych (imię, nazwisko, numer telefonu) osobom 

zainteresowanym moją prezentacją podczas „Szeroko na Wąskiej 2022” 

 

 

 

podpis 

 

Data, podpis 

 

podpis 

 

podpis 

 



 

 

 

 

 

informacja  

a) Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest Mosiński Ośrodek Kultury z siedzibą w Mosinie 

przy ul. Dworcowej 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 

b) Inspektor ochrony danych e-mail:  abi@eduodo.pl  

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizowania plenerowej prezentacji pasjonatów „Szeroko na 

Wąskiej 2022” i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

d) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., 

e) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku 

niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.  

f) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim o ile nie wyrazi 

Pani / Pan na to odrębnej zgody. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

g) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  

h) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

i) Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata. 

 

 

Wypełnione zgłoszenie, prosimy dostarczyć do 5 sierpnia 2022r. do Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. 

Dworcowa 4, Mosina, na adres: mok@kultura.gmina.pl, lub osobiście. 

 

Osoby handlujące wypełniają dodatkowo formularz udziału w Jarmarku Okolicznościowym 

 „15 sierpnia w Mosinie 2022” i dokonują stosownych opłat. Minimalna opłata: 78,72 zł 

mailto:abi@eduodo.pl
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