ZGŁOSZENIE NA 54. DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE NOWA SŁUPIA
08 – 09 SIERPNIA 2020 roku
(ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!)

1. Nazwisko: ………………………………………………..…………………………………
2. Imię: ………………………………………………………………………………………...
3. Telefon kontaktowy:………………………………..………………………………………
4. Adres e-mail:………………………………………………………………………………..
5. Chcę otrzymać fakturę VAT ...........

TAK  ……. NIE 

6. Adres siedziby firmy: (dane do faktury)…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
7. NIP: …………………………………………………………………………………………
8. Regon: ………………………………………………………………………………………
9. Upoważniony przedstawiciel: ……………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………ilość osób‐ ….………..…………………………
10. Szczegółowy asortyment (rodzaj działalności): ……......................................................
………………………………………………………………………………………………….
11. Forma (określenie sposobu sprzedaży):
Namiot
Przyczepa
Inne (podać jakie)……………………………………..………………………………… .
12. Powierzchnia stanowiska handlowego (długość do pełnego metra bieżącego)………..
13. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:
TAK Ilość kW….. ……( 230 V 380 V)
NIE
14. Preferowana lokalizacja stoiska……..  przed bramą główną…… za bramą główną
15. Nr rejestracyjny samochodu:…………………………………
……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 30.06.2020 roku.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach;
ul. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia;
e-mail: gok@dymarki.pl
Informacje: ‐ Tel: 697 077 604 (poniedziałek – piątek w godzinach 12.00 – 16.00 )

www.dymarki.pl

Obowiązek informacyjny dla Wystawców 54. Dymarek Świętokrzyskich-Nowa Słupia
Szanowni Państwo, 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 (dalej: „RODO”) informujemy
1.Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w
Rudkach ul. Staszica 8; 26‐006 Nowa Słupia NIP 657‐240‐73‐49; REGON 290016631 Wpisanego do Gminnego
Rejestru Instytucji Kultury po pozycją 1/2001
2.Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych
dostępny pod adresem: gok@dymarki.pl
3.Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, dane kontaktowe, NIP, REGON ,nazwa firmy będą
przetwarzane przez Administratora tylko w ramach stoiska handel na 54. Dymarkach Świętokrzyskich‐Nowa Słupia w
niżej wymienionych celach:
‐ wykonania zawartej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i
prowadzenia dokumentacji księgowej, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy GOKSiT
a Uczestnikiem.
‐ Rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających
wydarzenie i w trakcje jego trwania.
‐ nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i
fotograficznych lub ich fragmentach, wykonywanych w trakcie 54. Dymarek Świętokrzyskich‐ Nowa Słupia.
wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich
fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Rudkach na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
4. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
‐prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
‐prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
‐ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
‐ prawo do usunięcia danych osobowych;
‐prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 ‐ 193
Warszawa).
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w
54. Dymarkach Świętokrzyskich‐ Nowa Słupia

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH „54.
DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE- NOWA SŁUPIA ”oraz z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
RODO i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

……………………………………………………
(miejscowość data)

……………………………………………………
(czytelny

