ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w JARMARKU WIELKANOCNYM
29 Marca 2020 r., Cedynia pl. Wolności
imię i nazwisko
nazwa firmy

adres
tel./ email
RODZAJ STOISKA
opis
prezentowanego
rzemiosła /
produktów, itd.

sprzedaż produktów

pokaz / warsztaty

Powierzchnia
całkowita
stoiska w m2
Posiadane
wyposażenie
Potrzeby, które
musi spełnić
organizator
Zgłoszenie proszę przesłać na adres oferty@ckcedynia.pl
Przyjęcie zgłoszenia potwierdzimy mailem lub telefoniczne.

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU:
1)

Utrzymania kontaktu w przyszłości (zaproszenia) -

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

Kontakt:
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, 74-520 Cedynia, plac Wolności 4, tel. 91 41 44 131

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
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
(określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z
tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o
przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to
odbywało.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i
Sportu reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4,
74-520 Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl
2. Kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
Osobowych:
e-mail:
info@michalniescioruk.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia RODO czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu posiadania kontaktów na
przyszłość (zgoda w zgłoszeniu) oraz są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust.
1 lit. b czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy w zakresie rozmieszczenia na terenie jarmarku.
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu
odwołania uzyskanej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne z zakresie posiadania
kontaktów na przyszłość. oraz dobrowolne, jednak niezbędne w celu
rozmieszczenia na terenie jarmarku.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

