
KARTA ZGŁOSZENIA 

Jarmark Wielkanocny – Chełmno 2021 

27-28 marca 2021 

 
1 Pełna nazwa wystawcy, imię i nazwisko 

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

 

2 Adres do korespondencji 

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

 

3 TELEFON KONTAKTOWY osoby odpowiedzialnej za stoisko – obecnej podczas imprezy 

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

 

4 Instytucja patronująca 

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

 

6 Kategoria – podkreślić: twórca ludowy / wytwórca potraw regionalnych lub przetworów / 

rękodzielnik / wystawca / stoisko promocyjne / stoisko gastronomiczne / inne 

 

7 Asortyment, wyroby określone w regulaminie 

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

 

8 Wymiary stoiska………………………………………………………………………………. 

 

9 Liczba osób biorących udział w imprezie ze strony Wystawcy………………………………. 

 

10 Dane dotyczące faktury dla Wystawcy, (jeśli jest konieczna). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

11 Numer rejestracyjny pojazdu………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia razem z dowodem wpłaty i załączonymi zgodami należy przesłać do dnia 19 marca 

2021 r. na adres: Chełmiński Dom Kultury; ul. Dworcowa 40 a 86-200 Chełmno lub @: jarmarki@chdk.pl            

z dopiskiem w tytule „Jarmark Wielkanocny 2021” 

 

 

 

  

mailto:jarmarki@chdk.pl


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Chełmiński Dom Kultury 

informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, jest Chełmiński Dom Kultury (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno. Z Administratorem 

można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 40a, 

86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@chdk.pl.  

2. Administratorem i jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Dyrektor 

Chełmińskiego Domu Kultury – Kamila Cieślewicz, z którą można się skontaktować pod 

adresem mailowym: dyrektor@chdk.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. 

w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z wykorzystaniem danych do kontaktu w sprawach 

organizacyjnych oraz publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej 

Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce 

Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych 

osobowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: 

bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do zakończenia celu 

przetwarzania.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, 

koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje 

wszczęcie procedury administracyjnej.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

  

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka 

danych osobowych, w tym wizerunku (zdjęć oraz nagrań). 

 

 

………………………………………  ………………………………………. 

/Miejscowość, data/       /podpis/ 
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