FORMULARZ ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO

Organizator imprezy:
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa
gckjerzmanowa.pl,
Nazwa imprezy:

Imię i nazwisko lub nazwa wystawcy/ podmiotu:

NIP
Adres:

Tel/ mail

Osoba upoważniona do podpisania umowy (imię, nazwisko, telefon)

Osoba upoważniona kontaktu (imię , nazwisko, telefon)

Rodzaj stoiska, asortyment

Przewidywana godzina przyjazdu oraz działania stoiska

Wymiary stoiska
Długość ……………………..m x głębokość ……………………..m
Wymagania dotyczące stoiska (energia elektryczna – ilość kW, dostęp do wody)

Informacje dodatkowe:
- ilość miejsc ograniczona
- wszystkie miejsca pod stoiska będą opatrzone numerem i przyporządkowane do stoiska
- organizacja i zabezpieczenie stoisk we własnym zakresie
- zakaz parkowania na terenie imprezy (tylko na wskazanym parkingu)
- miejsce stoiska wyznaczy pracownik GCK w dniu imprezy
- informacje pod numerem 76 8312 111
Formularz zgłoszenia należy dostarczyć osobiście pod adres Jerzmanowa ul. Głogowska 7, pokój nr
3 lub mailowo na adres kontakt@gckjerzmanowa.pl

……………………………………………………………………………..
data i podpis wystawcy

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa.
2. Inspektorem ochrony danych jest pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy dotyczącej wystawienia
stoiska handlowego, na podstawie

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej i Statutu GCK.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy GCK.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wystawienia stoiska
handlowego Jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie

odmowa zawarcia umowy i

brak możliwości wystawienia stoiska

handlowego.

……………………………………………………………………………..
data i podpis wystawcy

