
              KARTA ZGŁOSZENIA

KIERMASZ WIELKANOCNY
BANIE 2023

Termin: 01. 04. 2023r.

10:00 – 14:00

ORGANIZATOR KIERMASZU:

DOM KULTURY, SKOŚNA 7, 74-110 BANIE
Informacja dla wystawców (od pon do pt 8 – 16) : 
91 416 63 66 / biuro@dkbanie.pl
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą meilową.
Zgłoszenia dostępne na stronie internetowej DK Banie.
Kiermasz odbędzie na placu przed Domem Kultury.

Liczba miejsc ograniczona, liczymy kolejność zgłoszeń.

Zgłaszający………………………………………………………………………………………………………….
( Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………….
(adres, telefon kontaktowy)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną  TAK -        NIE 

Stoły         TAK          NIE            Ilość  

Krzesła     TAK          NIE            Ilość                                                   Organizator nie zapewnia namiotów.

Prosimy o dokładne opisanie i podanie asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu.
(podstawa do weryfikacji) 
……………………………………………………………………………………………………............................
....................................................................................................................................................................................
Oświadczenie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Baniach, ul.  Skośna 7, 74-110 Banie, reprezentowane przez Panią
Katarzynę Tworek.
Inspektorem pana/Pani danych osobowych jest Weronika Chmielnicka
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest pod adresem: kadry@dkbanie.pl
Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27
kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. Lit b w celu
udziału w powyższych zajęciach/warsztatach (w rozliczaniu zajęć/warsztatów) i innych wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w
Baniach (w konkursach, przeglądach, turniejach, wystawach, prezentacji artystycznych).
Dane przechowywane przez Panią/Pana będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach, a po ustaniu celu przetwarzania
danych przez okres 60 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, filmy) przez Dom Kultury w Baniach (m.in. w
prasie, na stronach internetowych, tablicach informacyjnych itp.) zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83).
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka ,
dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Dom Kultury w Baniach oraz, że rozpowszechnianie przez Dom Kultury
w Baniach mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych
za pośrednictwem mediów.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią  regulaminu i zobowiązuję się do podporządkowania jego postanowieniom.

Banie, dnia ………………………………….. Podpis………………………………

Zatwierdzam przyjęcie…………………………………………..
(podpis Organizatora)

https://www.google.com/search?q=dom+kultury+banie&rlz=1C1CHBD_plPL971PL971&oq=DOM+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j46i433i512j0i433i512j69i61l3.2213j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:biuro@dkbanie.pl

