
IMIĘ I NAZWISKO:
_________________________________
_________________________________
UL.:______________________________
NR:______________________________
KOD POCZTOWY: _______-____________
MIEJSCOWOŚĆ:______________________
NR TEL.:
____________________________
RODZAJ TWÓRCZOŚCI: charakterystyka stoiska
oraz obowiązkowo jego fotografia jako załącznik
(jest ona niezbędna w celu weryfikacji)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

*REZERWUJĘ STOLIK (1 m x 0,5 m)
TAK             NIE

*REZERWUJĘ KRZESŁO (1 szt.)
TAK             NIE

*PRZYJEŻDŻAM Z WŁASNYM NAMIOTEM
(wymiary namiotu)

 TAK             NIE
*NIE MAM NAMIOTU. 
CHCĘ MIEJSCE POD DUŻYM NAMIOTEM

 TAK             NIE
*CHCĘ DREWNIANY STRAGAN 
(zaznaczenie odpowiedzi TAK nie jest jednoznaczne
z przyznaniem - liczba straganów ograniczona)

 TAK               NIE
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W XXVII JARMARKU MAGDALEŃSKIM FOLK ART PSZCZEW 2021
Organizator zapewnia zgłoszonym rękodzielnikom BEZPŁATNE

miejsce na stoisko przez dwa dni.
Ustawianie stoisk na pszczewskim rynku odbywać się będzie w

godzinach 7:00-12:00. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie go.
 Miejsce na stoisko wyznacza Organizator. 

Za najciekawsze prezentacje przewidziane są nagrody - konkurs odbędzie się w niedzielę

UWAGA! Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa
 na adres GOK lub e-mailem do 9 lipca 2021 r. (zgłoszenie+rodo)

Zgłoszenie NIE jest jednoznaczne z przyznaniem miejsca na stoisko.

Czytelny podpis: ____________________

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie | ul. Poznańska 27, 66-330 Pszczew 
tel.: 095 749 23 22 | e-mail: gok@gokpszczew.pl | www.gokpszczew.pl



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 27,
kod pocztowy 66-330, e-mail: gok@gokpszczew.pl, tel. 095 749 23 22

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, ul. Poznańska 27, kod pocztowy 66-330, e-mail: gok@gokpszczew.pl, tel. 095 749 23 22

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody obywać się będzie w celu organizacji
XXVII Jarmarku Magdaleńskiego Folk Art 2021 przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.
□ Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję 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 akceptuję 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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