Załącznik Nr 3
Do Zarządzenie Nr 17 /2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 16.03.2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA/ PRODUKT INNE –
I JARMARK WIELKANOCNY W ŁAPACH
Organizowany-10 kwietnia 2022 r., godz. 11.00 – 17.00, Łapy Plac Niepodległości
Organizator: Dom Kultury w Łapach
Kontakt: tel. (85) 715-23-00
e-mail: sekretariat@dklapy.pl

Koordynator: Edyta Łapińska, tel : 791 901 202
1. Artykuły oferowane do sprzedaży (proszę wymienić asortyment przewidziany do wystawienia na Jarmarku) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa Wystawcy (firmy/stowarzyszenia/związku/imię i nazwisko):
…………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wystawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Identyfikatory
a) Proszę podać potrzebną ilość identyfikatorów:…………….
b) Dane do identyfikatorów (nazwa firmy, ew. imiona i nazwiska sprzedawców):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon: …………………………………………………………………………………………………….
5. e-mail: ………………………………………………………………………………………………………
6. Strona www: ………………………………………………………………………………………………...
7. Czy Organizator ma zapewnić dostęp do energii elektrycznej

TAK
NIE
(odpowiednio zaznaczyć)

Rodzaj urządzenia (nie przyłączamy kas fiskalnych):
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Czy Wystawca ma własny namiot?

TAK

NIE

(odpowiednio zaznaczyć)

9. Wymiary namiotu: ………………………………………………………………………………………...
10. Proszę określić zapotrzebowanie na powierzchnię handlową w m 2: ……………………………………
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11. Czy Organizator ma zapewnić stół z ławkami? (Odpłatność za stół 220x50 i dwie ławki – 20 zł brutto)
TAK

NIE

(odpowiednio zaznaczyć)

…………………………………..
/nazwa firmy/nazwisko producenta/

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………..........
(imię i nazwisko)

Zobowiązuję się do zapewnienia podczas spotkania należytych środków ostrożności wynikających
z przestrzegania procedur dotyczących panującej pandemii wirusa SARS CoV-2, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Podczas przebywania na I Jarmarku Wielkanocnym w Łapach, pomimo zastosowania środków
ochronnych, mam świadomość, iż może dojść do zakażenia wirusem SARS CoV-2, lub innym
drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rozumiem oraz w pełni akceptuję powyższe ryzyko zakażenia,
ryzyko powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz zgon, a także
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Rozumiem oraz świadomie zgadzam się, iż podczas wszelkich
czynności I Jarmarku Wielkanocnego w Łapach może dojść do powyższego zakażenia, pomimo stosowania
zalecanych środków ochronnych. Odstępuję od wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z w/w zakażeniami
wobec Domu Kultury w Łapach.
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w I JARMARKU
WIELKANOCNYM W ŁAPACH organizowanym przez Dom Kultury w Łapach w terminie 10 kwietnia 2022 r.
Zapoznałem/łam i akceptuję Regulamin Wydarzenia – I JARMARK WIELKANOCNY W ŁAPACH wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora 17/2022 z dnia 16.03.2022r.

Data, czytelny podpis
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwanego dalej RODO)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez
Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email: sekretariat@dklapy.pl,
www.dklapy.pl/kontakt/.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod
adresem: iod@dklapy.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, na podstawie wyrażonej
zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.
4) Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez administratora, obsłudze prawnej i
informatycznej oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wyżej wymienionego celu oraz wynikający z przepisów
prawa dotyczących archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych
oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7) Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją nie
podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w
tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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