
                                   ZGŁOSZENIE STOISK 

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ/RĘKODZIELNICZĄ 

PODCZAS SOBÓTEK TCZEWSKICH 2018  

 

 

Proszę o przyznanie miejsca na stoisko handlowe o wymiarach: 

długość w metrach ……………………..      x        szerokość w metrach ……………………….. 

 

Rodzaj działalności (dokładny opis asortymentu): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pobór energii elektrycznej – łączna moc urządzeń na stoisku (kW) …………………………. 

Nazwa i adres firmy/wystawcy ………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę…………………………………………………. 

Telefon kontaktowy i adres email ……………………………………………………………. 

Adres do korespondencji firmy/wystawcy……………….………………................................ 

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

NIP:…………………………………………………………………………………………… 

 

W związku z opłatą za stoisko – 50 zł/ za dwa dni proszę o wystawienie (właściwe zaznaczyć): 

A) Faktury 

B) KP 

 
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA 

 

Podpisując się pod zgłoszeniem oświadczam, że przyjmuję do wiadomości: 

• W związku z udzieloną wyłącznością na usługę gastronomiczną/sprzedaż  piwa oraz urządzenia 

rozrywkowe (karuzele, dmuchańce, itp.) nie ma możliwości składania ofert na tego typu 

działalność.  

• Niniejsze zgłoszenie ma jedynie charakter deklaracji udziału w imprezie w charakterze 

wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w imprezie tylko 

wybranych wystawców. Wybór nastąpi na podstawie atrakcyjności i różnorodności stoisk.                  

Z wybranymi podmiotami Organizator skontaktuje się i podpisze stosowną umowę. 

 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 25.05.2018r. 

 

 

 

 

Data i podpis: ………………………………….. 

 
 

 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach. 

 

Data i podpis: ………………………………….. 

 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 

1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawienia stoisk handlowych podczas 

wydarzeniu pn. Sobótki Tczewskie. 
 

 

 

Data i podpis: ………………………………….. 

 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych 

osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: 

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji konkursu/festiwalu/przeglądu/pleneru 

artystycznego organizowanego przez administratora danych. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu/festiwalu/przeglądu/pleneru 

artystycznego* na podstawie art. 6 ust 1 pkt b 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.  
4. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, współuczestnicy 

wydarzenia, służby porządkowe (ochrona). 
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 
7. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Justyna Grunau, e-mail: 

jgrunau@ckis.tczew.pl, tel. 693-368-101. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 

 

mailto:jgrunau@ckis.tczew.pl

