
                Załącznik Nr 1

Formularz rezerwacji stoiska na 
II edycję Dni Miodu

w Barcinie 25-26 lipca 2020 r.

Imię i Nazwisko wystawcy/nazwa Firmy ..............................................................................................

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

Adres: ....................................................................................................................................................

tel. ..................................................... email .................................................

(Prosimy o dokładne i wyraźne podanie danych teleadresowych)

 Zgłaszam swój udział w dniach (25 lipca, 26 lipca, 25-26 lipca)...........................................

 Proszę o przygotowanie stoiska o wymiarach 

           (pojedyncze-stół 180x90 cm+krzesło)......................................................................................

 Przywiozę własne stoisko o wymiarach

 Rodzaj wystawianych towarów, usług

 Nie potrzebuję dostępu do energii elektrycznej

 Potrzebuję  mieć dostęp  do  energii  elektrycznej  (w  miejscach  wskazanych  przez
Organizatora)  o  mocy max  200  W.  (Wystawcy zobowiązani  są  do  posiadania  własnych
przedłużaczy).

Oświadczam, pod rygorem odmowy prawa do ustawienia stoiska, że na stoisku będą sprzedawane
lub wystawiane  tylko: produkty, sprzęt,  urządzenia oraz oferowane będą usługi związane z
produkcją pszczelarską, a także wydawnictwa związane z pszczelarstwem.

Wypełniony  formularz  należy  przesłać  mailem  (k.kaczmarek@mdkbarcin.com.pl),   lub  listem
zwykłym na  adres:  Miejski  Dom Kultury  w  Barcinie,  ul.  Artylerzystów  8,  88-190  Barcin-  w
terminie do 19 czerwca 2020 r.



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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8,
88-190 Barcin, tel. 52 353 93 90
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1
lub pod adresem poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – zgłoszenia, na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych,
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  oparciu  o  uzasadniony  interes  realizowany  przez
administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy - zgłoszenia.

Klauzula zgody:

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych,  wyrażam zgodę  na
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Miejski  Dom  Kultury  w  Barcinie  w  celach
przesyłania  treści  marketingowych  o  organizowanych  imprezach  wystawienniczo-targowych  na
adres siedziby oraz e-mail podany w formularzu zgłoszenia. Jednocześnie informuję, że Pani/Pana
zgoda  na  przetwarzanie  danych  może  zostać  cofnięta  w  dowolnym  momencie  przez  wysłanie
wiadomości e-mail na adres naszego IOD (adres e-mail) spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Podpis Wystawcy


