
FORMULARZ    ZGŁOSZENIOWY 

Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy 

Przemyśl, 14-16  grudnia 2018 r. 

Dane  kontaktowe  

Zgłaszający: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, dokładny  adres, e-mail, nr telefonu) 

Osoba reprezentująca …………………………………………………………………… nr telefonu 

Branża 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy  dokładnie opisać prezentowany asortyment, ze wskazaniem rodzaju produktów oraz sposobu produkcji (podstawa do 

weryfikacji) 

 

Deklaruję otwarcie stoiska w dniach zaznaczonych j/n  i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania 

godzin uczestniczenia w Jarmarku Bożonarodzeniowym 

 14.12.2018     w godz. od 12-19                   

 15.12.2018     w godz. od 10-19 

 16.12.2018     w godz. od 10-19 

     (właściwe zakreślić) 

Powierzchnia stoiska – ograniczona do 1 m.b. stołu wystawienniczego (ze względu na duże 

zainteresowanie) 

 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną ( właściwe zakreślić) 

  TAK  

  NIE 

                                                                                   

 

           

…………………..…………….……………………………………………. 

                                                                                       data, pieczęć i czytelny podpis  

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: 
kancelaria@um.przemysl.pl . 

2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem 
telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c lub art. 9 ust. 2 lit. a i b ww. rozporządzenia o ochronie 
danych w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych w celu załatwienia Pani/Pana sprawy.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz 
procedur wewnętrznych 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich 
danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, 
ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla, do ich sprostowania, 
na podstawie art. 16 RODO.  

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 
86).  

8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  
w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

9. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością 
realizacji celu załatwienia sprawy. 
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