
 

 

 

REGIONALNY FESTIWAL POGRANICZA „KARTACZEWO” 2019 

Miejsce: Gołdap; rynek miejski 

Termin: 4 sierpnia 2019 r. (niedziela): godz 12.00 

KARTA UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCÓW 

1.Dane wystawcy: 

- imię i nazwisko/nazwa firmy     

- adres  

- osoba do kontaktu   

- telefon stacjonarny   .………………………….……….., kom. ………………………………….. 

- e-mail  ………………………………………... 

2. Rodzaj ekspozycji:             

- produkty (rodzaj)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Warunki techniczne ekspozycji: 
. 
Miejsce wyznacza organizator 

Stragany, namioty uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie. 

 Proszę zaznaczyć odpowiedź:  tak / nie  

- zapotrzebowanie na prąd :       □ tak/ nie x         Ilość kW: …………………………………… 

 

• Organizacja stoisk w godz. 9.00 – 11:00. 

• Uczestnicy zobowiązują się do zapewnienia we własnym zakresie przedłużaczy. 

• Warunkiem sprzedaży produktów żywnościowych jest spełnienie obowiązujących przepisów 
weterynaryjnych, sanitarnych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych  
z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami. 

Po wypełnieniu zgłoszenie prosimy dostarczyć, przesłać do dnia 22.07.2018 r. na  adres  dkgoldap@o2.pl, lub adres: Dom Kultury 
w Gołdapi, ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zostałem/zostałam poinformowany(a), że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Dom Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19-500 

Gołdap.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@egoldap.pl)  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Kultury w Gołdapi bezterminowo na podstawie art. 6 pkt.1 lit. a 

RODO w celu zorganizowania stoiska wystawowego w ramach Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019. 

4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania skutkuje brakiem możliwości 

zorganizowania stoiska wystawowego.  

5. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także przenoszenia danych.  

7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

                                   ……………………………….. 
                                       podpis wystawcy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 

przez Dom Kultury w Gołdapi w celu zorganizowania stoiska wystawowego w ramach Festiwalu Pogranicza 

"Kartaczewo" 2019 oraz opublikowania imienia, nazwiska w mediach oraz stronach internetowych Organizatora 

Konkursu.  

 

                                   ………………………………. 
                                       podpis wystawcy 

Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury w Gołdapi na 
potrzeby zorganizowania stoiska wystawowego w ramach Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019. w celach 
informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na stronie internetowej Organizatora i 
lokalnych mediów. 
 
 
                        …………….………………………………………….. 
                             data i czytelny podpis wystawcy 

mailto:iod@egoldap.pl

