
 

 

Załącznik do Regulaminu stanowisk wystawienniczych 

 

 

DOŻYNKI POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2021  

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY 

Imię i nazwisko / pełna nazwa wystawcy  

 

 

Adres 

 

 

 

 

Telefon:  

 

www:  

Tematyka stoiska wystawienniczego  

(np. rodzaj prezentowanej działalności, oferowany 

asortyment) 

 

 

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za 

organizację stoiska 

  

Produkty spożywcze/posiłki/  

degustacja na stoisku: 

(konieczna aktualna książeczka zdrowia do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie 

decyzja zatwierdzająca lub zaświadzenie o wpisie do 

rejestru Zakładów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

                 

                                      

 

 

Stoisko 

W formie:   

 wymiary .................................... 

ry ......................................... 

 

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

Istotne informacje/ 

prośby/ wnioski dot. 

stoiska 

 

 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu stanowisk wystawienniczych obowiązującego 

podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2021 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Łęczyńskiego, zgodnie z 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, w celach związanych z udziałem w Dożynkach 

Powiatu Łęczyńskiego 2021 w charakterze Wystawcy.  

3. W związku ze swoim udziałem w Dożynkach Powiatu Łęczyńskiego 2021 w charakterze Wystawcy, w 

celach promocyjnych imprezy, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie 

publikowanie swojego wizerunku w mediach (Internet, prasa), w publikacjach dotyczących Powiatu 

Łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach 

utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia. 

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

Miejscowość, data          Podpis Wystawcy 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łęczyński z siedzibą  

w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, telefon kontaktowy: 81 531 52 00). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynski 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Dożynkach Powiatu Łęczyńskiego 2021 w charakterze 

Wystawcy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

wykluczenie z możliwości udziału jako Wystawca w Imprezie. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

                                                                                                        

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

                                                                                                       
     /data i czytelny podpis Wystawcy/ 

 

                                                                                                         

mailto:inspektor@powiatleczynski.pl

