KARTA UCZESTNICTWA W JARMARKU ŚWIĄTECZNYM
DLA UCZCZENIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
14-15 grudnia 2019 r.
1.Nazwa instytucji, organizacji, stowarzyszenia:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko osoby do kontaktu:……………………..………………………………………….....................

3. Adres i telefon do kontaktu:…………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Wyszczególnienie wystawianych wyrobów rękodzielniczych, lub kulinarnych:……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Oświadczam, że prezentowane podczas jarmarku wyroby są moją/naszą własnością
i stanowią efekt amatorskiej twórczości rękodzielniczej.

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Jarmarku i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
7. Zgłaszam potrzebę podłączenia do prądu o mocy ……………….kW. (przedłużacze prądowe w
gestii wystawcy)

……….……………………………….
Czytelny podpis

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres e-mail:: jarmark@ilza.pl
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OŚWIADCZNIE
W związku z uczestnictwem w Jarmarku Świątecznym organizowanym przez Urząd Miejski w Iłży z siedzibą
przy ul. Rynek 11, 27-100 Iłża, ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w trakcie zgłoszenia oraz archiwizowania ich zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 „RODO”).
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Iłży reprezentowany przez
Burmistrza Iłży, z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27-100 Iłża;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: ilza@ilza.pl lub pod
nr tel. 48 341 22 41;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy :
o przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
o przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
o w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.
3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania
zgodnie z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Iłży
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
9) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania)
danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym),
prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych,
prawo
do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
11) Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
13) Szczegółowe informacje na stronie www.ilza.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika)
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