
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STOISKO HANDLOWE
Jarmark Bożonarodzeniowy – 18.12.2022 r. (Targowisko Miejskie)

Imię i nazwisko wystawcy…………………………………………………………………………………….. 

Nazwa firmy………………………………………………………………………………………………… 

Asortyment……………………………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia stoiska handlowego: długość……….. m x głębokość………….m 

Organizator nie zapewnia: przyłącza prądu, stołów, namiotów, krzeseł, potrzebnych do zaaranżowania stanowiska 
handlowego oraz środków sanitarnych (płynu do dezynfekcji rąk, rękawiczek, maseczek). 

Organizator nie pobiera opłaty za stoisko. 

W dniu Jarmarku pobierana będzie opłata targowa oraz staowiskowa w wysokości od 16 lub 19 zł (19zł z miejscem 
postojowym). 

Rozstawianie stoisk przewidziane jest dn. 18 grudnia od godz. 07:00 do godz. 09:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem jest:

Imię nazwisko……………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………………. 

Adres mailowy………………………………………………… 

Formularze prosimy kierować na e-mail: monika.szczesiul@gck.gizycko.pl lub na adres Giżyckie Centrum Kultury, 
11-500 Giżycko, ul. Konarskiego 8 z dopiskiem „Jarmark Bożonarodzeniowy”.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi każde ze stanowisk powinno być wyposażone w płyn do 
dezynfekcji rąk. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 502-058-455

Zgłoszenia zbieramy do 14.12.2022r.

Ilość miejsc ograniczona.



Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które weszły w życie 25 maja 2018 roku,
informujemy że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giżyckie Centrum Kultury z siedzibą w Giżycku przy ul. 
Konarskiego 8, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji stoisk podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego i nie 
będą udostępniane innym odbiorcom,

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie 
umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Giżyckie Centrum Kultury.

………………………………………
(Podpis)                      


