
KARTA ZGŁOSZENIA 
JARMARK ŚWIĄTECZNY 

Lędziny 16.12.2018r godz. 15:00-20:00 
PLAC FARSKI 

 
 
Kartę Zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i wysłać e-mail-em na adres: promocja@ledziny.pl, 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Lędzinach, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny  
w terminie do 13.12.2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą respektowane.  Na 
podstawie kolejności Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu  
i zadecyduje o udziale w Jarmarku . Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 
Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny.  
Organizator wyznacza miejsce wystawiennicze dla zainteresowanej firmy - przedsiębiorcy nie 
większe niż 5mx5m. Wystawca samodzielnie organizuje stoisko. Organizator nie zapewnia 
stołów i oświetlenia.  
 
Wystawca................................................................................................................................ 

Adres : .................................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................ 

REGON: .................................................................................................................................  

tel: ...................................................... e-mail: ........................................................................ 

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

Osoba reprezentująca:.........................................................tel. kom: .....................................  

 
Dokładny opis produktów /asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia 
produktu: 
 
............................................................................................................................................... 

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

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

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000) przez Burmistrza Miasta Lędziny dla celów związanych z przeprowadzeniem i 
organizacją Jarmarku Świątecznego. 

2) Oświadczam, iż zostałem pouczony o tym, że Administratorem moich danych 
osobowych jest Burmistrza Miasta Lędziny z siedzibą w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 
55, adres email: sekretariat@ledziny.pl, strona internetowa: http://www.ledziny.pl. 

3) Oświadczam, iż znany mi jest adres e-mail do kontaktu w sprawie przetwarzania 
danych osobowych 

4) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w zakresie 
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia i organizacji Jarmarku Świątecznego. 

5) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres 
niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji.  

mailto:promocja@ledziny.pl


6) Dane osobowe uczestnika Jarmarku Świątecznego będą przetwarzane wyłącznie w 
okresie niezbędnym do przeprowadzenia i organizacji Jarmarku Świątecznego, a także 
w okresie archiwizacji, to jest nie dłużej niż w okresie pięciu lat od dnia 
przeprowadzenia i organizacji Jarmarku Świątecznego. 

7) Zostałem pouczony o tym, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także 
prawo do cofnięcia zgody. W każdym momencie przetwarzania danych mam prawo do 
wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu 
nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 
dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia z 27 kwietnia 2016 r. 

8) Oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i organizacji Jarmarku Świątecznego. 
Administrator, realizując powyższy cel przetwarzania, nie będzie wykorzystywał 
danych osobowych w zakresie automatycznego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 
osobowych nr 2016/679. 

9) Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10) Wystawca oświadcza, że ma pełne uprawnienia objęte prawem na sprzedaż artykułów 
na swoim stoisku. Wystawca odpowiada za swoje stoisko i bezpieczeństwo 
obsługujących stoisko pracowników. 

11) Organizator nie odpowiada za wystawiany towar, a także obsługujących wskazane 
powyżej w karcie zgłoszenia stoiska pracowników. Wystawca zabezpiecza swoje 
stanowisko.  

 
 
 

….....................................................  
Data i podpis Wystawcy 


