
KARTA ZGŁOSZENIA

Wystawca (imię i nazwisko / firma - adres):

Telefon: E-mail:

Rodzaj działalności:

Nazwa wystawianego produktu:

Uwagi:

Akceptuję  warunki  ujęte  w  Regulaminie,  który  jest  integralną  częścią  niniejszej  Karty  
zgłoszenia. 

Miejscowość i data: Podpis wystawcy:

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej Karcie 
zgłoszenia  przez  Starostę  Kluczborskiego,  z  siedzibą  w  Kluczborku,  ul.  Katowicka  1,   w celu 
wystawienia się podczas Jarmarku Ziemi Kluczborskiej, w tym upublicznienia podczas Jarmarku oraz 
przekazywania mediom takich danych jak imię i nazwisko? 

                         TAK                                                   NIE

 ORGANIZATOR                          

    

                                                                                                                                                                                                         

                Starosta 
   Kluczborski                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                

Jarmark Ziemi Kluczborskiej
w ramach obchodów

Europejskich Dni Dziedzictwa
„Niepodległa dla wszystkich” 

Termin: 13-14 września 2018 roku, godz. 10.00-18.00
Miejsce: kluczborski Rynek



Informacja o prawie cofnięcia zgody

W  każdej  chwili  przysługuje  Ci  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  Twoich  danych 
osobowych.  Cofnięcie  zgody nie  będzie  wpływać na zgodność z  prawem przetwarzania,  którego 
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wystawców (osób fizycznych) 
biorących udział w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane w skrócie RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, którego siedziba mieści 
się przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork. 

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 
6 ust. 1a RODO).

4. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  Jarmarku  Ziemi 
Kluczborskiej.

5. Odbiorcami  danych  osobowych  (imię  i  nazwisko)  jest  Starostwo  Powiatowe 
w Kluczborku, uczestnicy jarmarku podczas prezentacji wystawców oraz media. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 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  innych  przepisów  prawa  oraz  wewnętrznych 
regulaminów.

7. W związku z tym, iż przetwarzamy dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu 
następujące prawa:  do potwierdzenia  przetwarzania  danych osobowych;  dostępu do 
treści swoich danych; do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych 
w  art.  15  ust.  1  RODO;  do  sprostowania  nieprawidłowych  oraz  uzupełnienia 
niekompletnych  danych  osobowych;  do  bycia  zapomnianym;  do  ograniczenia 
przetwarzania  danych;  do  przenoszenia  danych  innemu  administratorowi  (jeżeli 
przetwarzanie  opiera  się  na  podstawie  Pani/Pana  zgody);  do  cofnięcia  zgody 
w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, 
można składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku osobiście, pocztą, faxem lub 
drogą mailową. 

8. Jeśli  Pani/Pan  uzna,  że  przetwarzanie  przez  Starostwo  danych  osobowych  jest 
niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  W  przypadku  nie 
podania  danych  osobowych  w  Karcie  zgłoszenia,  nie  będzie  można  być 
wystawcą podczas Jarmarku Ziemi Kluczborskiej.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami. 

Miejscowość i data: Podpis wystawcy:

 ORGANIZATOR                          

    

                                                                                                                                                                                                         

                Starosta 
   Kluczborski                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                



Zgłoszenie udziału w Jarmarku należy przesłać pocztą,  faksem lub pocztą elektroniczną do 
dnia 31  .08.2018   roku  :

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku                       
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork 

faksem na numer:  77  418 65 20                     

pocztą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatkluczborski.pl  

 ORGANIZATOR                          

    

                                                                                                                                                                                                         

                Starosta 
   Kluczborski                                                                                                                                                                                                                                    
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