
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

10-11.09.2022 r. 

Święto Wina w Mieście Skarbów 2022 

 

Organizator:  

Dom Kultury, pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska  

Miejsce: Rynek Miejski w Środzie  Śląskiej  

  

1. Zgłaszający:  

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

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

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

(Pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, )  

  

2. Adres: 

ul.................................................kod.......................................miejscowość................................. 

NIP:..............................................REGON...................................www........................................  

tel................................................ e- mail..........................................................  

 

3. Adres do korespondencji:   

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

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

  

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Organizatorem:   

  

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

(Imię i nazwisko, numer telefonu)  

  

  

5. Rezerwuję miejsce pod stoisko handlowe:   

  

Asortyment  Stoisko*  

  

  

  

  

  

  

  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną: ……………………………… kW  

  

*Stoisko (ilość dni, pół domku/cały domek/ własny namiot-proszę podać metraż)  

  

6. Oferowany asortyment: (szczegółowy opis - podstawa do weryfikacji)   

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

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

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



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

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

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

7. Ustawianie stoisk/domków: 10.09. br. od godz. 10:00.   

  

8. Wysłanie do Organizatora karty zgłoszeniowej nie gwarantuje udziału w imprezie. Organizator 

musi wyrazić zgodę na udział.  

  

9. Kartę zgłoszenia można przysyłać najpóźniej do 20.08.2022r. na adres:  

• e-mail: martyna.ekiert@srodaslaska.pl  

• dostarczyć osobiście do sekretariatu Domu Kultury   

  

Na podstawie karty zgłoszenia Organizator dokonuje weryfikacji asortymentu i kwalifikuje do udziału 

w imprezie. Po dokonaniu akceptacji Organizator telefonicznie powiadomi  zgłaszającego, w celu 

ustalenia szczegółów.  

  

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DO WYBORU OSOBY LUB FIRMY ORAZ DO 

PRZYDZIAŁU MIEJSCA I JEGO POŁOŻENIA WG WŁASNEGO UZNANIA.   

  

11. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie ustalonej wcześniej z Organizatorem kwoty na: PKO BP 

S.A.  Oddział Środa Śląska , Nr konta: 85 1020 5242 0000 2102 0140 9556 Tytułem: zapłata za 

stoisko/domek + nazwisko  

  

12. Kontakt z Organizatorem w sprawie wynajmu stoisk/domków pod handel:   

 

Dom Kultury w Środzie  Śląskiej,  Pl. 

Wolności 58, 55-300 Środa Śląska  

Tel.: 71 317 32 11 oraz 781 811 335    

 

13. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych 

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla 

potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy kulturalnej pt. „Święto Wina w 

Mieście Skarbów”, organizowanej prze Dom Kultury w Środzie Śląskiej 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 (RODO).  

 

 

  

  

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

                                                                        (data i podpis)  

  

 

 

 

 



Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 

(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej 
reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 
Środa Śląska, adres poczty e-mail: http://dksrodaslaska.pl/index.php tel: (71) 317 32 11 

2. W Domu Kultury w Środzie Śląskiej został powołany inspektor danych osobowych i ma 
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl 
tel: 693 337 954 lub listownie na adres wskazany w pkt. 1 

3. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia kulturalnego przetwarzane będą w celu; 

 realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności Ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn zm. oraz Statutu Domu Kultury w Środzie 

Śląskiej. 

 organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia kulturalnego (art. 6 ust 1 lit e 
RODO – tj. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym), 

 popularyzacji (w tym prowadzenie kroniki pamiątkowej) i reklamy 
wydarzeń/imprez  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO, 

 zamieszczenia Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej, w materiałach 
promocyjnych etc. — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Państwa zgody); 

4. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia nie są udostępniane innym odbiorcom 

z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 

a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

5. Użytkownicy strony internetowej administratora  

6. Dane osobowe Uczestnika wydarzenia kulturalnego po zrealizowaniu celu, dla którego 

zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres 

niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów 

obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) lub do momentu zgłoszenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit a, RODO tj. wobec 

przetwarzania opartego na udzielonej zgodzie.  

7. Uczestnik wydarzenia posiada prawo:  

a. dostępu do treści swoich danych, 

b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c. żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

f. ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

http://dksrodaslaska.pl/index.php
mailto:iod2@synergiaconsulting.pl


 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia 

ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń; 

g. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Uczestnika wydarzenia narusza przepisy ogólnego 

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

9. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany 

w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej.            

 

 

*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych 

osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. 

Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii 

Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych 

osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach 

Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W szczególności Komisja stwierdza, że 

zasady opublikowane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość 

zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi 

gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE. 

 


