Zapraszamy rękodzielników, malarzy,
rzeźbiarzy, twórców ludowych na

XXV JARMARK MAGDALEŃSKI FOLK ART
PSZCZEW 2018
Organizator zapewnia zgłoszonym rękodzielnikom BEZPŁATNE miejsce na
stoisko. Ustawianie stoisk na pszczewskim rynku odbywać się będzie:
- w sobotę w godz. 800 – 1200
- w niedzielę w godz. 630 - 930
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w godzin!!!
Za najciekawsze prezentacje przewidziane są nagrody – konkurs odbędzie się w
niedzielę.
Szczegółowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie ul. Poznańska 27, 66-330
Pszczew, tel. (95) 7492322 lub 7492327 www.gokpszczew.pl
e-mail: gok@gokpszczew.pl
Zgłoszenie uczestnictwa w XXV Jarmarku Magdaleńskim Folk Art
w Pszczewie – 21-22.07.2018 r.
Imię i nazwisko ___________________________________________
ul. ____________________ nr __________
Kod ____ -_________ Miejscowość _________________________
Województwo ________________________

Tel. ________________________________

Rodzaj twórczości i charakterystyka stoiska
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezerwuję stolik (1m x 0,5 m)

Rezerwuję krzesło

tak

tak

Przyjazd w który dzień?
Sobota 21.07
OPCJONALNIE

nie

nie

Niedziela 22.07
GŁÓWNY DZIEŃ

_________________
Podpis
UWAGA: Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11 lipca 2018 r. Zgłoszenie jest jednoznaczne z przyznaniem miejsca na stoisko.
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W związku z wejściem w życie nowych zasad o ochronie danych osobowych, niezbędna jest zgoda
na przetwarzanie Państwa danych osobowych. UWAGA! Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na
przetwarzanie danych celem wysyłania zaproszeń, to nie będziemy mogli w przyszłości informować
Państwa o organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie wydarzeniach. Prosimy
o uważne zapoznanie się z poniższą informacją i zaznaczenie odpowiednich opcji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, reprezentowany przez
Dyrektora GOK, ul. Poznańska 26, kod pocztowy 66-330, e-mail: gok@gokpszczew.pl, tel. 95 7492 324
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, ul. Poznańska 26, kod pocztowy 66-330, e-mail: gok@gokpszczew.pl,
tel. 95 7492 322
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody obywać się będzie w celu organizacji
XXV Jarmarku Magdaleńskiego Folk Art. 2018 przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.

□ Zapoznałam/em się z treścią i akceptuje ją.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody obywać się będzie w celu wysyłania
pisemnych lub telefonicznych zaproszeń na kolejne wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Pszczewie.

□ Zapoznałam/em się z treścią i akceptuje ją.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie jednego roku.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
□ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
□ Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
Imię i nazwisko ……………………………………………………. / podpis …………………………………………
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