
                                                                      KARTA ZGŁOSZENIA        

    „Idą Święta” – Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy  6 grudnia - 23 grudnia 2021r. 

ORGANIZATOR JARMARKU: Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 

                               tel. (32) 273-97-70, e-mail: zcrp@um.zabrze.pl 

 

Zgłaszający ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

www ……….…………………..………..………… tel. …………………….………….……… e-mail ………….………….……………… 

Adres do korespondencji  …………………………………...................................................................................... 

Osoba reprezentująca ………………….…………………………………….... tel. kom. …………………………..……………….. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną ………… ………… 

Prosimy o dokładne opisanie i podanie branży: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia 

produktu. Prosimy o dołączenie 2 zdjęć z prezentacją stoiska. 

(podstawa do weryfikacji) 

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

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

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

 

 

 Kartę Zgłoszenia opatrzoną własnoręcznym podpisem można zeskanować  i  wysłać 

e-mailem  lub dostarczyć osobiście. 

 Wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 Brak oświadczenie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.    

 Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokonuje weryfikacji. 

 Organizator informuje w formie elektronicznej lub telefonicznej o wyborze 

Wystawcy. 

 Decyzja Organizatora o wyborze Wystawcy jest ostateczna i niepodważalna.  

 

 

 

mailto:zcrp@um.zabrze.pl


Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,  

str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”. 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dot. wydarzenia „Jarmark 

Bożonarodzeniowy - Idą Święta”.  

☐ Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych (imię oraz nazwisko, 

wizerunek, firma) w mediach Organizatora oraz w mediach powiązanych (radio, internet, telewizja, 

prasa drukowana). 

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie i na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przesyłania kanałami elektronicznymi informacji na temat przyszłych wydarzeń związanych  

z  „Jarmarkiem Bożonarodzeniowym - Idą Święta”.  

☐ Udzielam Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z moim wizerunkiem bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  

i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Urząd Miejski w Zabrzu przede 

wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach dotyczących wydarzenia „Jarmark 

Bożonarodzeniowy - Idą Święta”,  wykorzystanie w materiałach promocyjnych wydarzenia, 

umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

☐  Oświadczam, że spełniam wymogi Sanepidu (jeśli dotyczy). 

☐      Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem imprezy „Jarmark Bożonarodzeniowy - 

Idą  Święta” organizowanej przez Urząd Miejski Zabrze, Zabrzańskie Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nim zawarte, w tym zasady 

określone w Karcie Zgłoszenia. 

☐  Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych.  

 

 

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

    Data zgłoszenia          Podpis i pieczęć Zgłaszającego 


