Organizatorzy:

…zaprasza na jarmark cudów
załącznik nr 1 do regulaminu jarmarku „Chrzanolandia zaprasza na … Jarmark cudów”

Formularz zgłoszeniowy Wystawcy na jarmark
„Chrzanolandia zaprasza na … Jarmark Cudów”
24 ÷25 marca 2018 roku w godz. 8:00÷20:00
Centrum Handlowe MAX w Chrzanowie
ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów

1. Organizacja/firma/osoba fizyczna____________________________________________________________
2. Nazwisko:_______________________________________________________________________________
3. Imię: ___________________________________________________________________________________
4. Adres zameldowania/ siedziba_______________________________________________________________
5. Telefon komórkowy: ______________________________________________________________________
6. Adres e-mail: ____________________________________________________________________________
7. Opis. Co będzie sprzedawane na stoisku. Wystrój. itp :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oświadczam, że strój obsługi stoiska, jego wystrój, będą miały charakter nawiązujący do wzornictwa ludowego krakowiaków
zachodnich (np. chusty krakowskie) lub prezentowanego rzemiosła i zapewnię to we własnym zakresie
2) Oświadczam, że zapoznałem się Regulamin Wystawcy „Chrzanolandia zaprasza na…Jarmark Cudów” i akceptuję jego zapisy.
3) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 296 z późn. zm.), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” do celów związanych z
organizacją, promocją i informacją o jarmarku. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych
i ich poprawiania w siedzibie LGD „Partnerstwo na Jurze ” oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo mojego wizerunku.
Udzielam LGD niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c.
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybrany
e.
zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
f.
emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
g. do własnych celów informacyjnych, promocyjnych i innych związanych z działalnością statutową LGD.
1)

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że
Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, które przetwarza dane w
celu realizacji zadań związanych z jarmarkiem „Chrzanolandia zaprasza na…Jarmark Cudów”. Administrator danych, może przekazać
dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do
uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy, a także prawo
do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

_________________________________________

_________________________________________

(Miejscowość, data)

( Czytelny podpis)

