
KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
XXII Światowy Zjazd Kaszubów

w Pucku

Imię i nazwisko lub 
nazwa wystawcy:

Adres:

Telefon:
E-mail:

NIP:

Rodzaj prowadzonej 
działalności /tematyka
stoiska 
wystawienniczego
 (do wniosku należy 
załączyć zdjęcie stoiska
wraz z asortymentem 
lub nr legitymacji 
Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych):

Czy stoisko ma 
charakter ludowy?

Udział w wydarzeniu w
dniu:
*Proszę zaznaczyć termin, w 
którym zobowiązujecie się Państwo
wziąć udział w wydarzeniu

21. 08. 2021r. 

             

22. 08. 2021r.

Deklarowana powierzchnia 
stoiska w m2*:

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

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
powierzchni stoiska Wystawcy, w przypadku 
ograniczonej liczby miejsc.

 

Dostęp do energii elektrycznej:
TAK / NIE* 

Jeśli TAK, proszę podać zapotrzebowanie w kWh.

*) niepotrzebne skreślić

Każdy przedsiębiorca (wystawca) wypełnia czytelnie kartę zgłoszenia z danymi.

Wystawcy oferujący asortyment ludowy są zwolnieni z opłaty, pozostali uiszczą opłatę zgodną
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck 214/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

            ……………………………………………………………..          ……………………………………………………………..
Data, miejscowość  Czytelny podpis



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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,  informujemy  Panią/Pana  o  sposobie  i  celu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
    

1. Administrator danych;
► Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Puck reprezentowana przez Burmistrza Miasta Puck, który
swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta w Pucku.

2. Siedziba administratora: 84-100 Puck, ul. 1 – go Maja 13.

3. Dane kontaktowe administratora;
► Nr telefonu: 58 673 05 00, adres e-mail: sekretariat@miasto.puck.pl.

4. Inspektor Ochrony Danych;
►Z inspektorem Ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych i realizacją swoich praw w związku z przetwarzaniem tych danych. 
 

5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. 58 673 05 26, adres e-mail: iodo@miastopuck.pl  . lub pisemnie na
adres administratora.

6. Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych;
►Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji XXII Światowego Zjazdu Kaszubów na podstawie art. 6
ust  1  lit.b  RODO, tj.  wykonania  zawartej  umowy,   art.  6  ust.1  lit  c  RODO, tj.  wypełnieniu  obowiązków prawnych
ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora oraz na podstawie art.6 ust 1 lit. a RODO, tj. udzielonej zgody.

7. Odbiorcy danych;
►Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na
podstawie  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej.  Ponadto  mogą  być  one  ujawnione  podmiotom,  z  którymi
administrator/reprezentant administratora zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych
osobowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych;  
►Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, po tym czasie
przez okres określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych  lub historycznych lub cele statystyczne.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
►Posiada Pani/Pan prawo do;
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art.15 RODO),
b) sprostowania i poprawiana danych osobowych w każdym momencie, gdy są one niepoprawne lub niekompletne                    (art.
16 RODO),
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z  art. 18 RODO),
d) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania usunięcia danych, w przypadkach określonych w RODO
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,                    tj. do
Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe
są przetwarzane niezgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane.    

10. Informacja na temat obowiązku lub dobrowolności podania danych osobowych;
►Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w wydarzeniu. W przypadku, gdy
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,  podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wymagane dla
osiągnięcia celu wskazanego w pkt 6, jest dobrowolne.     

    ……………………………………………………………..                            ……………………………………………………………..
Data, miejscowość  Czytelny podpis
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