
                                                               

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Jarmark Bożonarodzeniowy 

9 grudzień 2018 r. 

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM 

Imię i nazwisko / pełna nazwa 
firmy 

 

Telefon  

E-mail  

WWW lub Facebook  

RĘKODZIEŁO, PRODUKTY 
REGIONALNE  
Branża: 
(prosimy dokładnie opisać 
prezentowany asortyment, ze 
wskazaniem rodzaju produktów oraz 
określeniem miejsca pochodzenia 
produktu i sposobu produkcji) 

 

Stoisko zapewnione przez organizatora 
(ograniczona ilość – decyduje 
kolejność zgłoszeń) – regulamin § 7 

       TAK                                                   NIE 

Własne stoisko (max powierzchnia  
3x3 m) – regulamin § 7 

       TAK                                                   NIE 

Dostęp do prądu         TAK                                                   NIE 

Informacje dodatkowe:  

Organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina 

Kontakt: 
Sławomir Malec 
jarmarki.murowanagoslina@gmail.com 
Tel. 61 89 23 687 

 

    Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i akceptacją regulaminu „Jarmarku Bożonarodzeniowego” 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzania przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, z siedzibą 
w Murowanej Goślinie, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, powyższych danych osobowych, w celu 
uczestniczenia w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
 
 
 
 
 …………….…………….………………. ………………………………..…………………. 
 (miejscowość, data) (czytelny podpis zgłaszającego) 



 
 
 
Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Dane 
przetwarza się na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda może zostać cofnięta w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym.  

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców 
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina; e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl 

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Dane osobowe będą przechowywane do dnia zorganizowania Jarmarku Bożonarodzeniowego, a po tym 
czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. Informujemy, że Pani/Pana 
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
w tym profilowanie. 

Zapoznałam/em się z informacją: 

 

 

Murowana Goślina, dnia ………………..……………..………           ..…….…………….……………………………      
                         (czytelny podpis) 

 


