Jarmark Okolicznościowy – „15 sierpnia w Mosinie 2022 – Szeroko na Wąskiej”
Mosina, ul. Wąska, Plac 20 października

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Nazwisko/Nazwa Firmy/Jednostki handlowej:
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………......
ulica………………………………………….……………… kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………..
……………………………….…………………………………............................................................................................................................
telefon ……………………………….. NIP ……………………………….. e-mail ……………….…………………………………………………………............

Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….........
..................................................................................................................................................................................................

Upoważniony przedstawiciel:
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
..................................................................................................................................................................................................

Deklaruję udział w Jarmarku Okolicznościowym:
Oferowany asortyment:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………
..……………………………………………………………………………………………………………................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Zapotrzebowanie energii elektrycznej w przypadku realizacji artystycznego warsztatu plenerowego:
……………………………………………………………………………………………………………….………......................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że zaznajomiliśmy się z „Regulaminem Jarmarku Okolicznościowego „15 sierpnia w Mosinie
2022 - Szeroko na Wąskiej” i akceptujemy go w całości.
Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania zgodnie z zasadami
reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadającego pełnomocnictwa.
Nadesłanie lub przekazanie niniejszego zamówienia w wyznaczonym terminie do Mosińskiego Ośrodka
Kultury jest równoznaczne z zwróceniem się o zawarcie umowy o uczestnictwie w „Jarmarku
Okolicznościowego „15 sierpnia w Mosinie 2022 - Szeroko na Wąskiej”.
Upoważniamy do wystawiania faktur na świadczenie usług na rzecz naszej Firmy bez podpisu nabywcy usługi.
…………………………………………………………..….

Czytelny podpis osoby upoważnionej
Data ……………………………………… Pieczęć ……………………………………
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.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Mosiński Ośrodek
Kultury z siedzibą w Mosinie, ul. Dworcowa 4, w celu prowadzenia jarmarku Okolicznościowego „15 sierpnia
w Mosinie 2022 - Szeroko na Wąskiej”
Data, podpis

Akceptacja Organizatora:
_________________________________________________________________________________________
Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń upływa w dniu 5 sierpnia 2022 r.
Adres: Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4, Tel. 61 8 132 909

Klauzula informacyjna
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) Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Mosińskim Ośrodku Kultury
e-mail: abi@eduodo.pl
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Jarmarku Okolicznościowego „15 sierpnia w Mosinie”
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.
f) 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.
g) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
h) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
i) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

j)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym dane osobowe zostały podane.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
podpis

