
  

Przyjmowanie zgłoszeń:         Załącznik nr 1 
-   poczta: Urząd Miasta i Gminy w Skępem  

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe 
- tel: 661-448-475 
- e-mail: mgok@mgok.skepe.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA  

V Jarmark Wielkanocny 

Skępe, 01 kwietnia 2023 r. godz. 12:00 – 15:00 

Imię i nazwisko  
lub nazwa Wystawcy: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefon:  

E-mail:  

 

Prezentowane wyroby: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KLAUZULA ZGODY 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do zorganizowania  
V Jarmarku Wielkanocnego będzie Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 8521, 
email: sekretariat@skepe.pl oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem, 87-630 Skępe ul. Dobrzyńska 1,  
e-mail: mgok@mgok.skepe.pl, tel. 661 448 475 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L  
Nr 119, s. 1. Zgodnie z ww. rozporządzeniem osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W Mieście i Gminie Skępe oraz w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem powołany został inspektor 
ochrony danych Marcin Kominiarczyk (adres e-mail: sekretariat@skepe.pl, numer telefonu: 575-002-176). 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. 
Okres przetwarzania danych wynosi do czasu zrealizowania jarmarku. 

  Zapoznałam/-em się z treścią powyższego    

            

          ……………………………………………. 

                               (data, podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon oraz e-mail  w celu przeprowadzenia Jarmarku Wielkanocnego w Skępem. 
Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 informuję, iż: 
1) Administratorem przetwarzanych danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem, 87-630 
Skępe ul. Dobrzyńska 1, e-mail: mgok@mgok.skepe.pl , tel. 661 448 475 oraz Urząd Miasta i Gmina 
Skępe, ul. Kościelna nr 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 85 21, email: sekretariat@skepe.pl  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skepe.pl lub pisemnie na adres wymieniony  
w punkcie 1, 
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia V Jarmarku Wielkanocnego, na podstawie 
art. 6 lub 9 RODO, 
4) okres przechowywania danych osobowych wynosi do 30 dni (w przypadku listy uczestników), 
natomiast w sytuacji zajęcia miejsca premiowanego okres ten wydłuża się do momentu zakończenia 
promocji Jarmarku Wielkanocnego w sposób zwyczajowo przyjęty (strona internetowa, portale 
społecznościowe, tablica ogłoszeń) wraz z wizerunkiem wszystkich uczestników, 
5) ma Pan/i prawo do: 
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie 
uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO 
6) Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału  
w wydarzeniu, a podanie danych jest całkowicie dobrowolne 
7) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

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

           czytelny podpis 
 

mailto:sekretariat@skepe.pl
mailto:mgok@mgok.skepe.pl
mailto:sekretariat@skepe.pl

