
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

STOISKA WYSTAWIENNICZEGO NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

12.12.2021 r. RYNEK W KĘTACH 

Organizator: Dom Kultury w Kętach 

Ilość miejsc wystawienniczych jest ograniczona!!!  

Kompletnie wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 22.11.2021 r. lub przesłać mailowo 

na adres: administracja@domkultury.kety.pl informacja telefoniczna: 33/844 86 81 

 

Zgłaszający (pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej, lub imię i nazwisko osoby fizycznej): 

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

Adres prowadzenia działalności (lub adres zamieszkania osoby fizycznej): 

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

NIP: ................................................... REGON: ............................................... 

Adres do korespondencji (jeżeli identyczny, jak adres prowadzenia działalności lub zamieszkania, proszę 

wstawić jw.) 

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

Telefon oraz adres e-mail:  

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

Oferowany asortyment: .......................................................................................................................... 

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

Wymiary stoiska (np. 2x3 m): ................................................................................................................. 

Zaznaczyć właściwe:          posiadam własny namiot  nie posiadam własnego namiotu 

Urządzenia, jakie będą podłączone do prądu: ...................................................................................... 

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

Zgłoszony pobór mocy w kW: ................................................................................................................ 

Zgłoszone zapotrzebowanie techniczne (np. stoliki, krzesła, ławy, etc. – proszę podać ilość): 

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

UWAGI: 

1. Kryterium wyboru złożonych ofert nie będzie kolejność zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru propozycji najatrakcyjniejszych dla charakteru wydarzenia.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny. 

4. Wystawcy Jarmarku zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną przez Organizatora lokalizacją oraz przepisami 

PPOŻ oraz BHP oraz obostrzeniami związanymi z COVID-19. 

5. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych oraz dotyczących 

wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami 

legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży. 

6. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne Organizatora, wystawcy będą proszeni o zaopatrzenie się we 

własnym zakresie w niezbędne im listwy przedłużające (przedłużacze).  

 

………………………………………. 
    (data i czytelny podpis Wystawcy) 

 



Klauzula Informacyjna dla Osób Współpracujących 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie 

„RODO”, informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Dom Kultury w Kętach, z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 2A. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: 

iodo@domkultury.kety.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy 

usług teleinformatycznych, usług szkoleniowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz 

przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, ustalany zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.  

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem  

i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność podjęcia współpracy  

w ramach organizowanego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021. 

 

..........………………………………. 

(data i  czytelny podpis Wystawcy) 

 

Zgoda na publikowanie wizerunku w zakresie działalności Domu Kultury w Kętach 

 

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić)  zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne 

wykorzystanie mojego wizerunku przez Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2A, zarejestrowanego podczas 

Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021 w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją Domu Kultury w Kętach.  

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Domu Kultury w Kętach oraz gminnego portalu InfoKęty, strony na 

portalach społecznościowych Domu Kultury w Ketach i Gminy Kęty (Facebook, Instagram), gazecie „Kęczanin”, portalach 

informacyjnych należących do patronów medialnych DK (mamnewsa.pl, bb365.info, bbfan.pl, witkowice.com, beskidzka24.pl, 

faktyoswiecim.pl). 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych, zgodnie z art. 24 Kodeksu 

Cywilnego, ani innych praw. 

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą 

treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki 

i Wigury 2A. 

Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowana/y, iż przysługują mi prawa: 

wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania 

oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459). 

3. Rozporządzenie 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). 

 

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

(data i  czytelny podpis Wystawcy) 

 


