KARTA ZGŁOSZENIOWA
JARMARK FLORIAŃSKI
W ŻNINIE
3 maja 2019 r.

ORGANIZATOR JARMARKU:
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin
Tel: 52 30 20 517, 784 985 444
e-mail: biuro@zninskidomkultury.pl

Imię i nazwisko/ nazwa
firmy:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Branża:
(należy dokładnie opisać
prezentowany asortyment)

Osoba do kontaktu:
Prosimy o zadeklarowanie wymiarów stoiska znakiem „x”
Stoisko 3x3 m - wyroby artystyczne (20,00 zł)
Stoisko 3x3 m – naturalne wyroby spożywcze (20,00 zł)
Stoisko 3x3 m – asortyment o charakterze antykwariackim (pchli targ) (5,00 zł)

………………………………………………..
(data i podpis Zgłaszającego)

Kartę zgłoszeniową należy wysłać e-mailem (tylko w przypadku zeskanowania wypełnionego
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO z podpisami) lub pocztą na adres organizatora do dnia
19 kwietnia 2019 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 30 20 517.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.zninskidomkultury.pl
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Jarmarku Floriańskiego i akceptuję go w całości.
Czytelny podpis Zgłaszającego………………………………………………………………
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na:
przetwarzanie moich danych osobowych określonych w karcie zgłoszeniowej dot. Jarmarku Floriańskiego
organizowanego w dniu 3 maja 2019 r. przez Żniński Dom Kultury w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Jarmarku.
wykorzystanie przez organizatora mojego wizerunku utrwalonego podczas trwania Jarmarku Floriańskiego w celach
marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z realizowanym wydarzeniem. Zdjęcia wykonane podczas
imprezy zostaną wykorzystane m.in. w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach, stronach www. i mediach
społecznościowych w celach związanych z upublicznianiem fotorelacji z jego przebiegu. Zostałem powiadomiony, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia.
przetwarzanie moich danych w celu organizacji Jarmarku Floriańskiego w 2020 r.
Czytelny podpis Zgłaszającego………………………………………………………………

