
 

Karta zgłoszenia wystawcy 

- podczas wydarzenia „Powiatowa Spiżarnia 2021” w dniu 18.09.2021,  

w godz. 12.00-18.00 

Miejsce: Polkowice, parking przy Starostwie Powiatowym w Polkowicach,  

ul. Św. Sebastiana 1 

 

Organizacja/Firma/Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis oferowanego asortymentu: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dodatkowe informacje: 

- zapotrzebowanie na prąd -  tak/nie ( właściwe podkreślić) 

- rozmiar stanowiska – 3X3, 3X6 ( właściwe podkreślić)  

Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Powiat Polkowicki na potrzeby wydarzenia „Powiatowa Spiżarnia 2021”. Zgoda 

obejmuje wszelkie formy niekomercyjnej publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 

oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz w lokalnej prasie. Zgodę na 

przetwarzanie wizerunku uczestnik może cofnąć w każdym momencie.  

……............................................................................  

data i podpis 

„Powiatowa Spiżarnia 2021”, zwana dalej „Wystawą” jest imprezą handlowo-promocyjną dla 

wytwórców oraz sprzedawców  produktów spożywczych z terenu powiatu polkowickiego. 

 

1. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres : sekretariat@powiatpolkowicki.pl lub pocztą na adres 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, najpóźniej do 

06.09.2021 . 

2. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Wystawcy zostaną indywidualnie poinformowani o zakwalifikowaniu stoiska handlowego najpóźniej 

do 10.09.2021r.  

4. Przekazanie podpisanej karty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z zasadami ogólnymi wydarzenia, 

zasadami przetwarzania danych osobowych, ich akceptacją oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb koniecznych dla realizacji ww. Imprezy. 

5. Organizatorem „ Powiatowej Spiżarni 2021” jest Powiat Polkowicki.   

6. Wystawa odbywać się będzie na terenie parkingu przy Starostwie Powiatowym w Polkowicach,           
ul. Św. Sebastiana 1, w  dniu 18 wrzesień 2021 r. w godz. 12:00-18:00.  

7. Wystawcy, którzy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa uzyskają możliwość udziału                                    
w Wydarzeniu nie ponosząc kosztów na rzecz Organizatora. Uczestnictwo ma charakter nieodpłatny 
(brak pobierania opłat za stoisko).   

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn.  
 
9. Wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.  

10. Organizator udostępnia Wystawcom miejsce na parkingu przy Starostwie Powiatowym  

w Polkowicach. Liczba stoisk jest ograniczona.  

11. Obowiązkiem Wystawcy jest przygotowanie stanowiska i jego wyposażenie. 

12. Ze względu na panującą epidemię Covid-19 Wystawcy zobowiązani są przestrzegać reżimu 

sanitarnego, jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. 

13. Organizator informuje, iż udział w Wydarzeniu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników Wydarzenia, w szczególności ich wizerunku,  zastrzega 
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sobie prawo do wykonywania podczas Wydarzenia zdjęć, fotorelacji i filmików, których 

rozpowszechnianie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody przez osoby biorące udział           

w Wydarzeniu.  

Obowiązek informacyjny do karty zgłoszeniowej wystawców: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. św. 

Sebastiana 1,  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się pod 

adresem iod@powiatpolkowicki.pl  bądź pod adresem Polkowice, ul. św. Sebastiana 1 ,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji                     

i przeprowadzenia wydarzenia pn. „Powiatowa Spiżarnia 2021”, 

4) Pani/Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji 

celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia 

technicznego i organizacyjnego,  

5) Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane 

przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy, nie dłużej niż do cofnięcia zgody, z kolei dane osobowe niezbędne 

do zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, okres przechowywania danych wynosi 25 lat, po czym dane są przekazywane do właściwego 

archiwum państwowego i przechowywane wieczyście, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa 

nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, prawo do wycofania zgody                  

w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

8) podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w wydarzeniu „Powiatowa Spiżarnia 2021”, 

9) na podstawie Pani/Pana danych  nie będą podejmowane  decyzje w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane 

nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

 

………………… 

(podpis zgłaszającego) 
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