
                          

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
udziału w JARMARKU ADWENTOWYM 

Sanok,  dnia 13-14 GRUDNIA 2019 r. 
 

            

    

Imię i nazwisko / Nazwa Firmy………………………………………………………….  

 

Adres …………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy, …………………………. e-mail: ……………………………….. 

 

Nazwa produktu, wyrobu przeznaczonego do sprzedaży-prezentacji: 

 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………….......... 

3……………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………….  

   

 

Ekspozycja w obiekcie Organizatora (ilość miejsc) ………………................  

 

Wymiary indywidualnego stoiska ekspozycyjnego-namiotu: 

- długość - ………………………………………….. 

- szerokość/głębokość - ……………………….. 

 

Uwagi/zapotrzebowanie: 

- dostęp do prądu - ………………………………………………….…………………….... 

- inne, jakie? - …………………………………………………………………………….... 

 
Akceptuję warunki określone w Regulaminie Jarmarku.  

 

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

(data i podpis) 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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.  Urz.  UE  L  z  04.05.2016r. Nr 119, s.1) zwanego dalej w skrócie „RODO”, Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  

jest  Burmistrz  Miasta  Sanoka z siedzibą w Sanoku, przy ul. Rynek 1. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  

może  się Pani/Pan  skontaktować  w  sprawach  związanych z  ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty 

elektronicznej iod@um.sanok.pl 2) pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe są przetwarzane w celu zgłoszenia i rejestracji 

uczestnika Jarmarku oraz w celu ewentualnego ustalenia/dochodzenia/obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na nawiązaniu kontaktu i prowadzeniu korespondencji z Wystawcami 

oraz ich zgoda w celu uczestnictwa w Jarmarku (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Więcej o danych osobowych i prawach przysługujących w 

związku z ich przetwarzaniem: http://bip.um.sanok.pl/Ochrona_Danych_Osobowych  

          

 ……………………………………………  

         (data i podpis) 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Sanoka, fanpage`ach Miasta Sanoka, w lokalnych i regionalnych mediach.  

      

                                       

……………………………………………….  

         (data i podpis) 

mailto:iod@um.sanok.pl
http://bip.um.sanok.pl/Ochrona_Danych_Osobowych

