Dożynki Gminy Łęczna - 28.08.2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA
Imię i nazwisko / pełna nazwa wystawcy
Adres
Telefon:
Tematyka stoiska wystawienniczego
(np. rodzaj prezentowanej działalności, oferowany
asortyment)

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za
organizację stoiska
Produkty spożywcze/posiłki/
degustacja na stoisku:

tak

nie

(konieczna aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych, a w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej w tym zakresie decyzja zatwierdzająca lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru Zakładów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej)

Stoisko
W formie:
namiotu, wymiary ..................................................................
stołu, wymiary

Istotne informacje/
prośby/ wnioski dot.
stoiska

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

przyczepa, wymiary ..................................................................
..................................................................

Wypełniony formularz należy:


dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna



lub przesłać na adres: info@um.leczna.pl

Numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Łęcznej 81 535 86 03

1.
2.

3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu stanowisk wystawienniczych obowiązującego podczas
Dożynek Gminy Łęczna 2022 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza Łęcznej, 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 Gminy Łęczna 2022 w charakterze Wystawcy.
W związku ze swoim udziałem w Dożynkach Gminy Łęczna 2022 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 Gminy Łęczna (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 Państwa danych jest Gmina Łęczna reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej z siedzibą w Łęcznej
(21-010) przy Placu Kościuszki 5, e-mail: info@um.leczna.pl, tel. 81 53-58-600.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Dożynkach Gminy Łęczna 2022 w charakterze Wystawcy.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania dokumentów określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

