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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

„Pchli Targ” 

16 października 2021. 

ORGANIZATOR: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław. 

  

Uzupełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy dostarczyć do 10.10.2021 r. 

 osobiście Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5 (parter – Centrum Informacji Turystyczno-

Kulturalnej); 

 pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, z 

dopiskiem na kopercie „Pchli Targ 2021” (obowiązuje data wpływu do Organizatora); 

 elektronicznie na adres e-mail: lukasz.borysiuk@ckip.jaroslaw.pl 

Dostarczenie FORMULARZA nie gwarantuje uczestnictwa w Wydarzeniu, a jedynie stanowi o chęci udziału. 

I. Dane Wystawcy: 

Nazwa Firmy lub Imię i 

Nazwisko:  
 

Adres: (ulica, nr, kod pocztowy, 

miasto)  
 

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

II. Opis oferty na „Pchli Targ” 

Opis oferty /Prosimy o opisanie stoiska, oferowanych produktów/asortymentu/ 

 

 

III . Deklaruje uczestnictwo poprzez ustawienie własnego stoiska o wymiarach: 

szerokość:………………………., głębokość:……..…………….…. zajmującego 

powierzchnię …………………m2 
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IV . Oświadczenia 

Po uzyskaniu zgody na uczestnictwo w „Pchlim Targu” od Organizatora, potwierdzam udział w imprezie i 

wyrażam zgodę na umieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby 

publikowania materiałów promocyjnych wydawanych przez Organizatorów Wydarzenia. 

 

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

/data i podpis/ 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „Pchlego Targu” i akceptuję jego warunki. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnika dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kwalifikacyjnego w „Pchlim Targu” oraz oświadczam, iż  

zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

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

/data i podpis/ 

Oświadczam, że posiadam aktualne badania, wszelkie zezwolenia, certyfikaty, wpisy, itd., niezbędne do 

prowadzenia swojej działalności, zgodnie z wymaganiami PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. 

 

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

/data i podpis/ 

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Pchlego Targu jest 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel. 

16 624 89 89 . 2. Kontakt z inspektor ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl lub 

pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w 

celu organizacji i przeprowadzenia Pchlego Targ. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda uczestnika Pchlego Targu. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do 

udziału w Pchlim Targu. 6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika 

Pchlego Targu 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 Pchlego Targu 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 Pchlego Targu 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. 

Pytania dotyczące organizacji „Pchlego Targu” proszę kierować do pracownika Centrum Kultury  

i Promocji w Jarosławiu, tel. 536 714 261, email: lukasz.borysiuk@ckip.jaroslaw.pl 

Formularz zgłoszeniowy nie jest potwierdzeniem udziału w wydarzeniu. 

Prosimy czekać na potwierdzenie od Organizatora. 
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