
Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o organizacji  

„Jarmarku Brzostowskiego” 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa  

w Jarmarku Brzostowskiego 

organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego 

w ramach zadania „Jarmark Brzostowskiego” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

   

I. Dane uczestnika 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 

 

Adres uczestnika:  

Telefon kontaktowy uczestnika:  

E-mail:  

 

Krótki opis wystawianych produktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Klauzula informacyjna w stosunku do uczestnika Jarmarku Brzostowskiego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego w ramach zadania „Jarmark Brzostowskiego” 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Dz. U. UE. L. 2016.113.1) ) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego 

 Pl. Karola Brzostowskiego 8 

16-310 Sztabin 

NIP 846 15 02 703 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola 

Brzostowskiego związanych z realizacją projektu „Jarmark Brzostowskiego” polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i 

informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz promocji regionu. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię, adres, nr telefonu, e-mail 

4. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych). 

 

 

 

 



II. Oświadczenia 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego danych osobowych 

danych osobowych w celach wynikających z realizacji zadania „Jarmark Brzostowskiego” 

 wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w Jarmarku Brzostowskiego jakąkolwiek 

techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej). Zgoda dotyczy używania, 

obróbki, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku na potrzeby promocyjne i reklamowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem - bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące promocji i reklamy działalności 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego, w szczególności publikacje w wydawnictwach na stronach 

internetowych, portalach społecznościowych, a także w lokalnej i powiatowej prasie. Wizerunek nie może być użyty w formie lub 

publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste. 

 Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.       

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.   

        Oświadczam że: 

      Jestem świadomy/-a, że: 

a) dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania Jarmark Brzostowskiego  

b) dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola 

Brzostowskiego  

c) mam prawo dostępu do treści danych osobowych zwartych w Karcie Zgłoszenia i możliwości ich poprawiania, 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w Karcie  Zgłoszenia jest dobrowolne, jednak wymagalne do udziału 

Jarmarku 

 

 

 

 

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

 miejscowość, data                                                                              podpis czytelny uczestnika  
 
 


