
ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU 

W  IV  POWIATOWYM KIERMASZU MIKOŁAJKOWYM 

 

Termin i miejsce:   8 grudnia 2018r.  godz. 10.00 
hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, ul. Lidzbarska 14 . 
( na miejsce kiermaszu proszę przybyć do godz. 9.30 )  
 
1. INFORMACJE  O  UCZESTNIKU   KIERMASZU  ( NAZWA,  ADRES)  
 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

2. OSOBA KONTAKTOWA – TELEFON  

 

……………………………………………………………………………………. 

 W przypadku sprzedaży wyrobów, sprzedaż będzie dokonywana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

…………………………………… 

                         ( podpis)  

W związku z organizacją kiermaszu, proszę o podanie zapotrzebowania : 

 

Ilość potrzebnych ławek szkolnych:   …………….. 
 
Ilość  potrzebnych krzeseł :     …………….. 
 

Zgłoszenie udziału w Kiermaszu proszę przesłać do dnia 30 listopada 2018r. do Starostwa 
Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, Wydział Promocji, pok. 106, 108, 
tel. 056/ 495 08 38, (-37).  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda na udział  w  IV Powiatowym  Kiermaszu Mikołajkowym organizowanym przez 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica   

i przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w IV Powiatowym  Kiermaszu Mikołajkowym 

 

 

  ........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika kiermaszu)    

 

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia  

udziału, w trakcie i po IV Powiatowego  Kiermaszu Mikołajkowego tj.:  

 imienia i nazwiska, wizerunku, głosu,  



 wypowiedzi w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, 

 w celach wynikających z organizacji kiermaszu, tj.: 

 jego przeprowadzenia i udokumentowania,  

 utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach 

wideo, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, 

 zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, 

dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

 upublicznienia, w tym na stronie internetowej organizatora kiermaszu,  

 ogłoszenia wyników,  

 wykorzystania do celów promocyjnych i reklamy przeglądu artystycznego,  

 umieszczenia i wykorzystania we własnych materiałach promocyjnych na stronach 

internetowych,  

zgodnie z Rozporządzeniem 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 Rozporządzeniem). 

 

Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia, zostałem poinformowany o tym, 

że: 

 Starostwo Powiatowe w Brodnicy jest Administrator danych osobowych, 

 zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 

jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie uniemożliwi udział w konkursie, 

 przysługuje nam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych 

powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, 

 mamy prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, kontroli w siedzibie 

Starostwa usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu i wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie 

danych naruszałoby przepisy Rozporządzenia,  

 Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym możemy się 

skontaktować poprzez adres e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw mu 

przysługujących. 

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku  

w materiałach promocyjnych związanych z kiermaszem, prezentacjach pokiermaszowych, na 

stronie internetowej organizatora kiermaszu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

 

 

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

   Data                                             Czytelny podpis osoby 

 

 

 


