
KARTA ZGŁOSZENIA 
NA JARMARK II FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ  

18.09.2022 r. w Stalowej Woli 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.08.2022 r. 
 

ORGANIZATORZY: 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów,   
Miasto Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola. 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola  
 
WYSTAWCA: 
Nazwa firmy/instytucji  

 
 
 

 
Adres do korespondencji: 

Kod pocztowy: 
 

            -  
Miejscowość: 

 

 
Ulica: 

  
Numer: 

 

 
E -mail: 

 
 

 
Tel. komórkowy 

 

 
NIP  

 
 

 
Charakterystyka stoiska /krótki opis – towar/ 

 
 
 
 
 

 
Wymagania techniczne ze strony wystawcy (dostęp do prądu itp.)  

 

 
DANE KONTAKTOWE DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH STANOWISKO: 

Imię i nazwisko  
 

Tel. kom. 
e-mail 

 
 
 

Imię i nazwisko   
 

Tel. kom. 
e-mail 

 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Jarmarku II Festiwalu Kultury Lasowiackiej, akceptuję go, nie wnoszę 
zastrzeżeń oraz zobowiązuję się go przestrzegać.  
 
Podpis zgłaszającego 

Imię i nazwisko  Data  Podpis i pieczęć firmy wystawcy  
 
 



 
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie 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 osobowych) 

I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia 

Jarmarku II Festiwalu Kultury Lasowiackiej  przez administratora - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7, 35-002 

Rzeszów, tel. 17 8535257,  e-mail: wdk@podkarpackie.pl. 

II. Jednocześnie zostałem poinformowany, że: 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

wdk.rodo@podkarpackie.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. 

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  

a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług 

świadczonych na jego rzecz  (obsługa prawna, informatyczna itp.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

* niewłaściwe skreślić 
 
 
Data i podpis uczestnika wyrażającego zgodę:  
 

 
 
 

Zgoda na  przetwarzanie wizerunku 
 
Na podstawie 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 osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w zakresie wizerunku przez administratora - 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl poprzez 
upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania Jarmarku II Festiwalu Kultury Lasowiackiej  
w mediach, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.  

 
W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO 
wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.  

 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
Data i podpis uczestnika wyrażającego zgodę:  
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