
KARTA WYSTAWCY 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021 

12 grudzień 2021r. Amfiteatr nad Sołą w Milówce 

 

Dane wystawcy: 

Imię i Nazwisko:   

Miejscowość  

Nr. Telefonu  

Prezentowane 

wyroby: 

 

 

Regulamin Jarmarku: 

1. Przedmiotem jarmarku są wyroby rękodzieła, rękodzieła ludowego, przedmioty twórczości artystycznej. 

2. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Organizator zapewnia stół wystawienniczy oraz miejsce pod namiotem (w przypadku dostępności namiotu). 

4. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno-technicznych Jarmarku. 

Zmiany miejsca Wystawca jest zobowiązany uzgodnić z Organizatorem.  

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wystawców pozostawione bez opieki. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmian w programie Jarmarku w przypadku zwiększenia 

obostrzeń.  

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany, wyrażam - zgodnie z treścią art.7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) – wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 

zbieranie moich danych osobowych przez Administratora Danych tj. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, 

ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka, w celu organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 12.12.2021r. oraz 

wyrażam dobrowolną zgodę na publikację mojego wizerunku w celach związanych z marketingiem i 

wizerunkiem firmy jak i innych informacji związanych z działalnością w/w Administratora Danych. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem/-

am się również treści klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych, prawie dostępu do treści w/w danych, prawie do wglądu i możliwości ich 

poprawienia oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.  

2. Zostałem/-am poinformowany o dobrowolności podania przedmiotowych danych, a moja zgoda 

spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej 

wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 

formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.  

 

 

                                            Podpis uczestnika wystawcy  

  

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

 
 


