
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 Kiermaszu Wystawców podczas Dni Buska-Zdroju 2022 

w dniach 27-28.08.2022 r. 
 

 

 

1. Dane zamawiającego 

 

 

 

pełna nazwa i adres 

firmy / instytucji/osoby 

prywatnej: 

 

zgłaszający (imię i 

nazwisko): 
 

telefon kontaktowy:  

e-mail:  

 

 

 

2. Dane dotyczące stoiska 

 

rodzaj asortymentu:  

informacje o stoisku:  

wielkość stoiska (dł. x szer.)    

powierzchnia stoiska w m2:  

dodatkowe informacje:  

Stoisko w dniach:  

Faktura/Dane do faktury  

 
 

Osoby zgłaszające zapotrzebowanie na dostęp do prądu informujemy, że nie 

zapewniamy !!! 

 

 

 

Udział w kiermaszu oznacza akceptację Regulaminu 

 

 

 

 

 ........................................     ......................................................... 

  data zgłoszenia      podpis wnioskodawcy 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
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 (zwanej dalej RODO) Buskie 

Samorządowe Centrum Kultury informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100 

 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 22, zwanym dalej Buskie Samorządowe Centrum Kultury; tel. 41 

 370 54 05, e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość 

 przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl; 

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Kiermaszu Wystawców podczas 

 Dni Buska Zdroju 2022 w dniach 27-28.08.2022 w związku z realizacją zadań przez Buskie 

 Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój zgodnie z udzieloną 

 przez Panią /Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że 

 wynikać to będzie z przepisów prawa; 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

 międzynarodowej; 

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do 

 przeprowadzenia i rozliczenia Kiermaszu Wystawców podczas Dni Buska-Zdroju 2022; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

 dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

 przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

 przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

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

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych 

 Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w 

 Kiermaszu Wystawców podczas Dni Buska-Zdroju 2022 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

 profiluje danych osobowych; 

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu 

 innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
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