
KARTA ZGŁOSZENIA  
VII ŁOSICKI JARMARK WIELKANOCNY  

Łosice, 18 grudnia 2021 r. 
 

Kartę Zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i wysłać na adres e-mail: ldklosice@interia.pl. Wypełnioną 
można także przynieść do Łosickiego Domu Kultury, 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 4. Termin zgłaszania 
do 16 grudnia 2021 r. włącznie lub do wyczerpania miejsc. 
 
Wystawca: …………………………………………...…………………………………………  

Adres : ……………………...…………………………………………………………………..  

Tel.: ……………………….…………………… e-mail: …...…………..…………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………….……………………………………………..  

Osoba reprezentująca: …………………………………….. tel. kom: ……….……………….  
 

Stoisko: 
�  namiot własny (opis) ……………………………………....…………………………… 
�  stolik od Organizatora 

 

Dokładny opis produktów/asortymentu:  
…………………………………...……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………...……………… 
……………………………………………………………………………………...……………  
……………………………………………………………………………………...……………  
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem VII Łosickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 
organizowanego przez Łosicki Dom Kultury w dniu 18 grudnia 2021 r., akceptuję wszystkie jego 
postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać.  
Oświadczam, że znane mi są obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności sanitarne, 
dotyczące wytwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów gastronomicznych oraz 
zobowiązuję się ich przestrzegać.  
Przyjmuj ę na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za sprzedawane przeze mnie produkty.  
 
 
 
Data i czytelny podpis Wystawcy lub kierownika KGW …………………..…………………………….. 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE  
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU UCZ ESTNIKA IMPREZY  

VII ŁOSICKI JARMARK BO ŻONARODZENIOWY  
 

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) określane dalej jako „RODO” informuję, że 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jako Wystawców podczas Wydarzenia (VII Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy ) 
jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, NIP: 537-11-01-749. 

2. Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk (lub nazwa firmy, organizacji, instytucji), adresu oraz danych 
kontaktowych (numerów telefonów i  adresów e-mail). Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków Wystawców 
(w formie np. zdjęć pamiątkowych, zdjęć do dokumentacji z wydarzenia, zdjęcia dla prasy i mediów społecznościowych). 
Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowej organizacji Wydarzenia. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu RODO. 
4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Wydarzenia, nie dłużej jednak niż 6 

miesięcy po jego zakończeniu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a 
dane papierowe – zniszczone. 

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 



zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na 
przetwarzanie przez nas danych w trakcie organizacji Wydarzenia może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowej 
organizacji przez nas Wydarzenia. 

6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. 

8. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych 
używamy haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym 
zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem 
nieupoważnionych osób trzecich. 

 

1. Ja niżej podpisany, niniejszym udzielam zgody Łosickiemu Domowi Kultury do gromadzenia i 
przetwarzania moich danych osobowych, a także do nieodpłatnego prawa do gromadzenia, dysponowania 
i wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest mój 
wizerunek.  
 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, powielanie i przetwarzanie wskazanych materiałów za 
pośrednictwem dowolnego medium, w ramach imprezy VII Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy w dniu 
18 grudnia 2021 r. w Parku Miejskim w Łosicach w celach jej popularyzacji oraz promocji działalności 
ŁDK.  

 

3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego 
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi 
obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.  

 
 

WYRAŻAM ZGODĘ  
 

proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI:  

 

 

 

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

data i miejscowość podpis indywidualnego wystawcy lub kierownika Koła Gospodyń Wiejskich / stowarzyszenia 
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