
Załącznik do Regulaminu Jarmarku Jagiellońskiego 2021 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWCY „Jarmark Jagielloński” w Sandomierzu 

10-11.07.2021 r. 

1. Imię i nazwisko / nazwa wystawcy:

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

2. Adres zamieszkania/korespondencyjny:

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

3. Telefon kontaktowy: .................................................................................................................

4. Strona www, e mail .................................................................................................................

5. Jakie produkty będzie Pani/Pan wystawiać na Jarmarku Jagiellońskim w dniach 10-11 lipca 

2021 roku:  

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

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

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

6. Powierzchnia potrzebna do sprzedaży (prosimy o podanie prawdziwej powierzchni): 

…......................... posiadam własne stoisko o wymiarze ...................................................

7. Wyposażenie dodatkowe na stanowisku (proszę podkreślić odpowiednio): prąd/inne (jakie?)

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

8. Marka i nr rejestracyjny samochodu ........................................................................................

9. Podpisując niniejsze zgłoszenie akceptuję Warunki Regulaminu Jarmarku Jagiellońskiego 

.................................................................................... pieczątka, data i podpis wystawcy

1



Oświadczenie wystawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia

Jarmarku  Jagiellońskiego.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  jest  niezbędne  

do  udziału  w  Jarmarku.  Zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnik  może  cofnąć  

w każdym momencie. 

................................................................................... data i podpis 

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  wizerunku,

utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w  postaci  fotografii  

i  dokumentacji  filmowej)  przez  Sandomierskie  Centrum  Kultury  na  potrzeby  Jarmarku

Jagiellońskiego.  Zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  niekomercyjnej  publikacji,  w  szczególności

rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Zgodę  na  przetwarzanie  wizerunku  uczestnik  może  cofnąć  w  każdym  momencie.

……............................................................................ data i podpis 

PRZYPOMINAMY, ŻE ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA STOISK HANDLOWYCH. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 1.  Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  Jarmarku

Jagiellońskiego jest Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832

29  64,  e-mail:  biuro@esceka.pl  2.  Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  możliwy  jest  pod

adresem  e-mail:  iod@cuw.sandomierz.eu  lub  pisemnie  na  wskazany  wyżej  adres  siedziby

administratora.  3.  Dane  osobowe  uczestnika  jarmarku  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  

i przeprowadzenia Jarmarku. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. a RODO tj. zgoda uczestnika Jarmarku. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne

do udziału w Jarmarku. 6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe

uczestnika  Jarmarku  innym podmiotom.  Podstawą  przekazania/powierzenia  danych  są  przepisy

prawa  lub  właściwie  skonstruowane,  zapewniające  bezpieczeństwo  danym  osobowym,  umowy

powierzenia  przetwarzania.  7.  Dane  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji

wyżej  określonych  celów.  8.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługują

uczestnikowi Jarmarku z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: •

prawo dostępu do danych osobowych • prawo żądania ich sprostowania,  • prawo usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania,  •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  •  prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 9. Uczestnikowi Jarmarku przysługuje prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Dane uczestnika Jarmarku nie będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
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