KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY na
Toszecki Jarmark Adwentowy - 08 grudnia 2018 r. (sobota)

Imię i nazwisko wystawcy / nazwa firmy

Adres zamieszkania / siedziby firmy

Telefon
Faks
E-mail

Prezentowany asortyment (należy wymienić, np.:
miód, bombki, szydełkowe anioły, przedmioty
zdobione techniką decupage, pierniki, figurki
ceramiczne, zabawki ludowe itp.)
Deklarowana powierzchnia (lada w drewnianym
domku ma wymiary ok. 200 cm x 60cm i 200 cm x 80
cm)
/zaznaczyć odpowiednie pole znakiem „X"/

Cały domek

Vz domku

Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy przesłać/dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada br. w jeden ze wskazany poniżej sposób:
>

pocztą na adres: Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2,44-180 Toszek

>

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 6, parter)

>

faksem na numer: 32 233 41 41

>

drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl

Podpisując niniejszą kartę zgłoszenia akceptuję poniższe warunki uczestnictwa w Toszeckim Jarmarku
Adwentowym. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych
do celów związanych z promocją Jarmarku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 994 z późn. zm.).

Ze względu na ograniczoną liczbę stoisk Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń. Samo przesłanie
karty nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Jarmarku! Prosimy o dołączenie zdjęć asortymentu do zgłoszenia. O
uczestnictwie w Jarmarku Organizator poinformuje zgłaszających w terminie do dnia 16.11.2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA w Toszeckim Jarmarku
Adwentowym - 8 grudnia 2018 r.
1.

Handel odbywa się wyłącznie w domkach wystawienniczych udostępnionych
i wskazanych przez Organizatora. Zabrania się zewnętrznego obudowywania
i plakatowania domków (np. poprzez wywieszanie banerów, plakatów) oraz wystawiania samodzielnych
stoisk.

2.
3.

Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów.
Sprzedawane i wystawiane podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego produkty powinny przede
wszystkim nawiązywać do tematyki świątecznej, tj. ozdoby świąteczne, choinkowe, rękodzieło, regionalne
produkty spożywcze i mała gastronomia. Organizator dopuszcza wyłącznie wyroby rękodzieła
artystycznego
i ludowego, rzemiosła oraz produkty spożywcze wyrabiane metodami tradycyjnymi.
Sprzedaż grzanego wina i okazyjnych kubków do grzańca odbywa się po jednakowej, ustalonej uprzednio z
Organizatorem cenie.
Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:
zajęcia i przygotowania stoiska nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem Jarmarku, tj. o godz. 14:00 i
obecności w czasie jego trwania do co najmniej godz. 21:00,
utrzymywania czystości wokół stoiska w trakcie i po zakończeniu Jarmarku,
przestrzegania wydawanych poleceń porządkowych przez Organizatora i służby porządkowe,
zgodnej z przepisami prawa sprzedaży asortymentu, w tym rozliczania z Urzędem Skarbowym i
wprowadzania do obrotu żywności oraz alkoholu.
Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga Organizator.

4.
5.
6.

Urząd Miejski w Toszku
Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
tel. 32 237-80-30/35
e-mail: zrp@toszek.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
dalej „UODO” oraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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
(dalej „RODO”), niniejszym informuję, że:
I.

Administratorem zebranych danych osobowych jest:
Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek.

II. Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
Pan/Pani może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.bip.toszek.pl,
e-mail: ido@netkoncept lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są i będą w celu, na jaki wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. w celu zweryfikowania do wzięcia udziału w wydarzeniu Toszecki Jarmark
Adwentowy 2018 r.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych stanowi art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
Administrator przetwarzać będzie Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w kategorii podstawowych danych
identyfikacyjnych, takich jak:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania/siedziba firmy (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu).
3) telefon/faks/e-mail.
V. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III informuję, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu weryfikacji do udziału w wydarzeniu
i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji
międzynarodowych.
VII. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania,
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów aktów raz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14,poz. 67 z późn.zm.).
VIII.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych.
IX.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie konsultacji i wynikające
z przepisów prawa wskazanych w pkt III – niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi
weryfikację posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach.
X.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………………………………………………………
/podpis wystawcy/

