DEKLARACJA UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCY
„ZAWODY W POWOŻENIU TRADYCYJNYM 2019”
nr ….......... /2019
WYSTAWCA

Imię: ………………………………….....………… Nazwisko: ……………………………………......…...……...............……………………
Adres zamieszkania: ……………………….........………………………………….……
tel. kontaktowy : ………………………….....……… e-mail: ………………………………………………………………….................……
Wymiary stoiska (dane techniczne) : …………………………….....…….................................................................………
Rodzaj rękodzieła: ……………………………………….................................................................……....………………………..
WYSTAWCA* - prezentacja rękodzieła artystycznego, produktów naturalnych, dzieł sztuki i sztuki nieprofesjonalnej.
Uwaga : Podczas tej imprezy nie dopuszczamy stanowisk z gastronomią typu lody, frytki, pajdy chleba, pizza, hamburgery etc.
oraz nie rękodzielniczych czyli np. zabawek plastikowych, baloników, piłeczek etc.
Ważne: Z uwagi na trasy przejazdu powozów zaprzężonych w konie będą wskazane specjalne miejsca dla wystawców – nie
kolidujące z trasą
Wypełnioną deklarację uczestnictwa należy przesłać e-mailem: koncerty@zespolslask.pl
bądź faksem: 34 3106416 do dnia 09.08.2019 r.
Można przesyłać osobne deklaracje, przed każdą imprezą.
Deklaracja nie gwarantuje udziału w imprezie. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Zainteresowanych o
przydzielonym miejscu w terminie do 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy i zastosowanie się do wytycznych organizatora.
Wystawca zobowiązuje się dbać o estetykę otoczenia swojej ekspozycji w trakcie trwania imprezy aż do momentu opuszczenia
tego miejsca po imprezie.
Informacje o wyżej wymienionych wydarzeniach oraz innych imprezach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny znajdziecie Państwo na stronie www.zespolslask.pl w górnej zakładce Imprezy.
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby,
zawartych w niniejszym zgłoszeniu, zgodnie z 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- dalej w
treści: RODO). Zgoda niezbędna do celów uczestnictwa w pikniku artystycznym „Święto Śląska”.

_________________________________

(miejscowość i data)

__________________________________

(czytelny podpis )

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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- dalej w treści: RODO) informujemy, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z
siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3,
2.została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
dane.osobowe@zespolslask.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do realizacji celów zgodnych z regulaminem Turnieju - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową uczestnictwa jako wystawca w pikniku artystycznym „Święto Śląska”.
5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny, działalnością Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

