
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA 

Dywicki Jarmark Świąteczny 

17 grudnia 2022 r. 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………  

Adres…………………………………………………………………………………………  

NIP……………………………………………....  

Kontakty:  

Tel. ………………………………………………..  

e-mail ……………………………………………..  

Rodzaj oferowanego rękodzieła/wyrobu: ...................................................................................... 

………………………………………………….................................................................................

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

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

 
Oświadczam, że:  

Zapoznałe(a)m się z Regulaminem kiermaszu rękodzieła „Dywicki Jarmark Świąteczny” oraz 
akceptuję warunki udziału w wydarzeniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Dywitach.  

 
 

……………………….……………………. 
data, podpis 

 

 

Prosimy o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych z drugiej strony formularza! 



 
 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. 

poz. 922 z późn. zm. oraz  Rozporządzeniem 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) w celu organizacji Kiermaszu Rękodzieła 

„Dywicki Jarmark Świąteczny 2022”.  

 

 
……………………….……………………. 

data, podpis 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

1) administratorem w/w danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, 

ul. Olsztyoska 28, 11-001 Dywity,  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – gokdywity@wp.pl  

3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony – 

na podstawie art. 23 ust. 1     pkt. 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 

lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom,  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz 

przewidziany w przepisach prawa, 

6) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i usunięcia swoich danych; 

jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, 

a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 

 

……………………………………………… 
data, podpis  

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach mojego 

wizerunku  w formie zdjęd lub filmów dokumentujących lub promujących wydarzenie. 

 
 
…..……………………….…………….... 

data, podpis 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Odpowiedzialnośd za ewentualne rozliczenia z Urzędem Skarbowym uczestnika stoiska z 

rękodziełem podczas Dywickiego Jarmarku Świątecznego w dniu 17 grudnia 2022 r.  

spoczywa na wystawcy. 

 

2. Uczestnik kiermaszu rękodzieła podczas  Dywickiego Jarmarku Świątecznego w dniu 17 

grudnia 2022 r., który dystrybuuje żywnośd ma obowiązek posiadania aktualnej książeczki 

zdrowia.  

 

Data i podpis 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 
 


